
                                                                   Vizat,                                                                                        Administrator Public al A.D.I. Apa Dâmbovița                                                                                      ing. Claudiu Cezar POPESCU   RAPORT DE MONITORIZARE LA FAŢA LOCULUI     Încheiat la data de: 13.04.2021 Nr. înreg. Compania de apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A.  Nr. înreg. A.D.I.  APA DÂMBOVIŢA : 329/13.04.2021    PARTEA A    CAPITOLUL I Denumirea şi datele de identificare ale entităţii care efectuează monitorizarea: Asociația de Dezvoltare  Intercomunitara APA DÂMBOVIȚA CUI.23134486                                                                                               Târgoviște, str. Tricolorului, nr. 1 Tel/fax 0245207695 E-mail adiapadb@yahoo.com   CAPITOLUL II  Date privind misiunea de monitorizare  a) Echipa de verificare formată din:     -   dna. ing. Ciocan Cătălina Draga, având funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI APA Dâmboviţa ;     -   dl. ing. Năstase- Comşa Dragoş, avand funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI APA Dâmboviţa;  - dl. ec. Igescu Ioan,  avand funcţia de economist  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI APA Dâmboviţa; a  procedat la efectuarea unei verificari documentare  și/sau                         faptice ce a avut drept scop verificarea : modului de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către Operatorul regional în Contractul de delegare  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   b) Locul unde s-a desfasurat verificarea : Compania de Apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A. – sediu central și punctele de lucru: Târgoviște, Pucioasa, Fieni, Moreni, Găești. c) În perioada : 15.03-29.03 2021 d)Obiectul verificării:   - modul 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; -  îndeplinirea 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.     x x 



CAPITOLUL III 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    CAPITOLUL IV Prezentarea aspectelor monitorizate  Descriere aspecte verificate: - dacă este reglementată activitatea operatorului regional conform legislației în vigoare prin obținerea și menținerea valabilității (prin acordarea de către autoritățile competente a  vizei anuale, acolo unde este cazul ) autorizațiilor de funcționare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare: Autorizația sanitară de funcționare  (în baza Referatului de evaluare), Autorizația de Mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor. - dacă operatorul regional  respectă legislația aplicabilă privind protecția siturilor și a mediului;  - dacă operatorul pe cheltuiala sa ia măsurile necesare pentru restaurarea și reabilitarea siturilor și terenurilor unde lucrările și echipamentele pe care le utilizează au un impact asupra mediului; - dacă operatorul regional menține gradul poluării de orice natură  la un nivel minim, în conformitate cu reglementările specifice în domeniu; - dacă   operatorul regional menține gradul poluării, îndeosebi cel legat de depunerile de nămol și emisiile de gaze, la un nivel minim care poate fi atins în mod rezonabil. Acest tip de poluare trebuie să se încadreze în limitele fixate de legislația aplicabilă în acest domeniu; -  dacă   operatorul regional ia măsurile necesare pentru reducerea și remedierea unui potențial impact asupra siturilor sau terenurilor, care  rezultă  în urma distugerii sau scoaterii din funcțiune a unor echipamente sau lucrări, în conformitate cu normele legale și reglementările aplicabile în prezent.  Această misiune de monitorizare a avut la bază verificarea și  analiza urmatoarelor documente: - Lista deșeurilor generate de activitățile companiei pe anul 2020- nr. înreg.CATD 8809/26.02.2020; - Planul anual de gestionare a deșeurilor pe anul 2020 – nr. înreg. CATD 8808/26.02.2020; - Procedura Operațională ”Autorizarea sanitară a sistemelor de alimentare cu apă” cod: PO -14- 003, Ed. 04, rev. 1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor”cod: PO -  14 – 005 Ed. 03, rev.2, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Obținerea Autorizației de Mediu”cod: PO -  14 – 002, Ed. 03, rev.3, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Gestionarea  deșeurilor”cod : PO -  05 – 086, Ed. 07, rev.1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu și stabilirea obiectivelor de mediu”cod PO -  02 – 003, Ed. 05, rev.2, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Evaluarea performanțelor de mediu”cod PO -  021, Ed. 03, rev.1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Lista aspectelor semnificative de mediu, nr. înregistrare: 661/30.07.2019; - Centralizator privind evidența  autorizațiilor de mediu obținute pentru sistemele de alimentare cu apă și sau de canalizare din întreaga arie de operare, actualizat 15.02.2021; - Centralizator privind evidența  autorizațiilor sanitare de funcționare obținute pentru sistemele de alimentare cu apă din întreaga arie de operare, actualizat 15.02.2021; - Centralizator privind evidența  autorizațiilor de gospodărie a apelor obținute pentru sistemele de alimentare cu apă și sau de canalizare din întreaga arie de operare, actualizat 15.02.2021; - Acord de Mediu nr. 1654/12.10.2009 pentru Aglomerarea Târgoviște proiect ”Modernizarea și      xtinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în județul Dâmbovița ”;  - Deciziile etapei de încadrare, privind evaluarea impactului asupra mediului, emise de A.P.M. Dâmbovița pentru proiectul de investiții pe POS MEDIU pentru partea de canalizare: -  Aglomerarea Găești – Decizia nr. 599/104/12.10.2009; 



- Aglomerarea Pucioasa - Decizia nr. 598/103/12.10.2009; - Aglomerarea Titu – Decizia nr. 594/99/12.10.2009; - Aglomerarea Moreni – Decizia nr. 595/100/12.10.2009; - Aglomerarea Fieni – Decizia nr. 596/101/12.10.2009; - Centralizator privind raportarea către APM a :                            -  rezultatelor monitorizării calității apei uzate epurate (efluent) evacuate în emisar de stațiile de epurare exploatate și administrate de CATD cu  nr. de înreg. 261/23.03.2021;                             -    rezultatelor monitorizării gestiunii deșeurilor;                                -   chestionarelor privind gestionarea nămolului și gestionarea deșeurilor pe      anul 2019 în toate punctele de lucru ale CATD;   - Centralizator privind raportarea către Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița și Vedea – Argeș a  rezultatelor monitorizării: -  calității apei uzate epurate (efluent) evacuate în emisar de stațiile de epurare exploatate și administrate de CATD cu  nr. de înreg. 260/23.03.2021;                                         -   calității apei brute din sursele de subteran la o frecvență stabilită prin                Autorizația de gospodărire a apelor ; - Cetralizator cu valorile penalităților percepute de către SGA Dâmbovița – ABA Buzău – Ialomița și  ABA Argeș - Vedea   pentru depășirile de poluanți în apa uzată epurată (efluent) evacuată în emisar înregistrate în anul 2020 la stațiile de epurare; - Centralizator penalități calculate de către C.A.T.D. pentru agenții economici care au înregistrat depășiri la poluanții din apele uzate descărcate în rețeaua de canalizare ; - Centralizator penalități calculate de către CATD pentru agenții economici care dețin vidanje și au înregistrat depășiri la poluanții din apele uzate vidanjate, descărcate în stațiile de epurare ;   - Notificare de respingere a vizei anuale a Autorizației Sanitare de Funcționare pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă Colacu cu nr. de înreg. 5246/23.03.2020, înreg. la CATD cu nr. 12222/02.04.2020; - PV constatare,  în urma controlului efectuat de Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Dâmbovița, la stația de apă Colacu cu nr.4128/30.10.2020, înreg. la CATD cu nr.31806/30.10.2020; - Plan de măsuri, pentru remedierea neconformităților consemnate în PV constatare  în urma controlului efectuat de Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Dâmbovița la stația de apă Colacu cu nr.4128/30.10.2020, înreg. cu nr. 32154/04.11.2020; - Cerere de reluare a procedurii de autorizare a stației de apă Colacu cu nr. înreg. 3366/28.01.2021, ca urmare a inițierii procedurii de licitație în vederea achizionării unui  filtru de deferizare- demanganizare pentru această stație în conformitate cu masurile din planul sus menționat; - Contract de servicii încheiat cu firma ”Echipa Horse S.R.L.” cu  nr. 31804/30.10.2020, de eliminare / valorificare a nămolului biosolid  generat de stațiile de epurare Târgoviște Sud, Târgoviște Nord, Găești, Moreni, Titu, Puciasa, Fieni prin certificat de valorificare final, seria PH-2020, nr. 15/19.11.2020; - Contract de servicii încheiat cu firma ”Echipa Horse S.R.L.” cu  nr. 6507/13.02.2020, de eliminare / valorificare a nămolului  generat de stațiile de epurare Târgoviște, Găești,Titu, prin certificat de valorificare final, seria PH-2020, nr. 01/26.02.2020; - Procedura Operațională ”Funcționarea, exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu apă Văcărești”cod: PO -  05 – 023, Ed. 03, rev.0, Data intrării în vigoare: 23.07.2018; - Contract subsecvențial de carduri de credit nr. 2 – OMV PETROM MARKETING AGREEMENT no.2 cu nr. 1760/13.01.2021; - Contract sectorial de furnizare  ( servicii de achiziții piese de schimb, accesorii, materiale auto) nr. 4374/08.02.2021, încheiat cu BEDA IMPEX S.R.L.; - Contract de servicii  (servicii de reparații și întreținere auto) nr. 4373/08.02.2021, încheiat cu BEDA IMPEX S.R.L.;   - PV de constatare întocmit în urma controlului efectuat de D.S.P. Dâmbovița -  Serviciul Control în Sănătate Publică la sistemul de alimentare cu apă Găești, cu nr. de înreg. 3265/19.06.2020 și înreg. la CATD cu nr. 18673/19.06.2020; 



- Notă de constatare nr. 147/25.02.2021 încheiată de către G.N.M. Comisariatul Dâmbovița ca urmare a unei reclamații primite în urma unei avarii la rețeaua de canalizare Gura -Ocniței;  - Adresa nr. 7781/10.03.2021 prin care CATD a transmis un plan de masuri urgente   și stadiul de realizare a acetora. Incident finalizat; - Referat expertiză hidrogeologică emis de INHGA București pentru studiul hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru fronturile de captare : Hulubești – Butiu, Dragomirești Nord, Mănești – Gheboieni, Dragomirești Sud, Lazuri – Văcărești, ce asigură alimentarea cu apă a Muncipiului Tărgoviște și a comunelor limitrofe; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru lacul Pucioasa  ce asigură alimentarea cu apă a orașului Pucioasa și a comunelor limitrofe; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru sursele de alimentare cu apă a orașului Găești; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru captarea de izvor Rătei; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru frontul de captare Gâlma; - Plan de prevenire, apărare și intervenție în cazul producerii de poluări accidentale pentru secția Fieni;  - Centralizator contracte prestări servicii valorificare / eliminare deșeuri generate de stațiile de epurare apă uzată administrate și exploatate de C.A.T.D.; - Centralizator contracte prestări servicii valorificare / eliminare deșeuri generate de activitățile din cadrul C.A.T.D.   CAPITOLUL V 1. Prezentarea aspectelor constatate:               Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.,  operator  regional pe raza de competenţă a unităţilor administrativ- teritoriale membre  asociate  sau care vor deveni membre asociate ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare APA DÂMBOVIȚA,  operează, în prezent, pe baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.  3/29.01.2009, și în baza Licenței nr. 3861 din 20.09.2016  Clasa 2,  în 65 de unități administrativ- teritoriale din judeţul Dâmboviţa .                În  urma monitorizării 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, precum și a îndeplinirii condițiilor suspensive (reglementarea activității operatorului conform legislației în vigoare) în conformitate cu prevederile art. 52 -  din Contractul de Delegare nr. 3/2624/2009,  Dispoziții Generale privind Delegarea, Titlul IV- Dispoziții finale, Capitolul I Durata prezentului Contract de Delegare, s-au constat următoarele aspecte: -  În contextul actual, în care preocuparea pentru calitatea mediului și   cea pentru dezvoltarea durabilă a resurselor de apă dulce destinată consumului uman, a evoluat remarcabil, tot mai multe organizații din România, printre care și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița, care oferă servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, au conșientizat că trebuie să acorde o atenție sporită implemetării și menținerii unui sistem de management al mediului în scopul gestionării impactului pe care procesele, subprocesele sau activitățile din cardul companiei le produc asupra mediului și sănătății umane;  - Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A., are implementat și certificat, de către firma CERTIND,  un sistem de management integrat,  calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională,  prin care și-a declarat angajamentul  și în ceea ce privește  viziunea,  misiunea și obiectivele privind asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile a resurselor de apa,  dar și menținerea unei comunicări eficiente cu autoritățile și alte părți interesate în conformitate cu legislația UE și cea transpusă la nivel național aplicabilă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Prin politica sa de 



mediu, C.A.T.D. se angajează să respecte ”moştenirea de la natura”, respectiv apa, care ocupă un rol central în obiectul lor  de activitate, prin promovarea unor obiective / ținte și  cerințe privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător, atât în rândul angajaţilor cât şi al clienţilor săi prezenţi şi viitori; - Exisă  Certificat CERTIND nr. 1978286 M / din 16 august 2016 prin care se confirmă că:  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE –DÂMBOVIȚA S.A.  pentru activitățile de captare, tratare, stocare, transport si distributia apei potabile și colectarea și epurarea apelor uzate are implementat și menținut un sistem de management al mediului conform conditiilor standardului ISO 14001: 2015. Certificatul ISO 14001 demonstrează că Sistemul de Management de Mediu al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.  a fost testat și găsit corespunzător referitor la standardul de bună practică, asigurând clienții că pot avea încredere în faptul că organizația minimizează activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele și serviciile proprii. - Conducerea  companiei de apă se preocupă în mod permanent și contiuu de asigurarea desfăşurării activităţilor societăţii în conformitate cu obligaţiile și responsabilitățile   impuse de legislația aplicabilă pentru acest domeniu, și cele asumate prin contractul de delegare a gestiunii,  regulamentul serviciului, autorizații și licența de operare  în ceea ce privește protecția mediului și dezvoltarea durabilă a resurselor de apă dulce destinată consumului uman,    precum şi cu eliminarea aspectelor cu impact semnificativ asupra mediului şi sănătăţii publice;  - În cadrul C.A.T.D.,  în conformitate cu organigrama societății și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare există Biroul Mediu – Reglementări cu următoarele atribuții: - Întocmește dosarul tehnic și solicită autorizarea sanitară/viza anuală pentru activitatea de alimentare cu apă; - Întocmește fișa de prezentare și declarație și dosarul cu documentele necesare obținerii autorizațiilor de mediu/revizuirii autorizațiilor de mediu/vizelor anuale pentru activitățile de alimentare cu apă și canalizare; - Întocmește dosarul cu documentele necesare și solicită autorizarea activităților de alimentare cu apă și canalizare din punct de vedere al  gospodăririi  apelor și autorizații modificatoare de gospodărire a apelor;  - Însoțește reprezentanții Administrațiilor Bazinale de Apă și Agenției pentru Protecția Mediului pentru vizita pe amplasament efectuată în vederea emiterii actelor de reglementare; - Însoțește reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și Inspecției Apelor pentru efectuarea controalelor / inspecțiilor; - Urmărește măsurile stabilite în actele de reglementare si rapoartele de inspecție și raportează stadiul realizării lor; - Se ocupă de activitatea de gestionare a deșeurilor la nivel de CATD; - Conform principiului ,,poluatorul plătește” calculează penalități pentru depășirile înregistrate la poluanții evacuați de către agenții economici în rețeaua de canalizare și pentru depășirile de poluanți din apele uzate vidanjate de către operatorii de vidanje; - Monitorizează factorii de mediu conform prevederilor autorizațiilor de funcționare, identifică împreună cu responsabilii de procese aspectele de mediu/aspectele de mediu semnificative si oferă informații privitoare la performanța de mediu a companiei;  - Efectuează raportări la Agenția pentru Protecția Mediului privind calitatea apelor uzate și deșeurile generate de activitățile companiei; - Completează chestionare/anchete statistice; - Comunicare externă: poartă corespondența cu instituțiile de reglementare și de control  pe probleme specifice activității; - Comunicare internă: adrese, referate, raportări,etc; - Efectuează controale în punctele de lucru ale companiei conform obiectivelor stabilite. - Activitățile desfășurate în cadrul  Biroului Mediu – Reglementări cu privire la: obținerea tuturor autorizațiilor de fucționare / vizelor anuale, acolo unde se cere, raportarea către A.P.M. a  situațiilor privind calitatea apelor uzate și deșeurile generate de activitățile companiei, monitorizarea factorilor de mediu conform clauzelor din autorizațiile de funcționare, gestionarea deșeurilor generate de toate activitățile  companiei se fac cu respectarea prevederilor legislației de mediu specifică serviciilor de alimentare cu  apă și de canalizare.   - În cadrul  Biroului Mediu – Reglementări s-au întocmit proceduri operaționale, privind activitatea de protecție a mediului pe companie,  în vederea  implementării, respectării, menținerii și  



îmbunătățirii sistemului de management al mediului certificat în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 14001:2015 , astfel:  - Procedura Operațională ”Autorizarea sanitară a sistemelor de alimentare cu apă” cod: PO -14- 003, Ed. 04, rev. 1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor”cod: PO -  14 – 005 Ed. 03, rev.2, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Obținerea Autorizației de Mediu”cod: PO -  14 – 002, Ed. 03, rev.3, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Gestionarea  deșeurilor”cod : PO -  05 – 086, Ed. 07, rev.1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu și stabilirea obiectivelor de mediu”cod PO -  02 – 003, Ed. 05, rev.2, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Evaluarea performanțelor de mediu”cod PO -  021, Ed. 03, rev.1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Tratarea reclamațiilor” cod PO – 16-001 Ed. 03, rev.1/04.07.2019; - În urma vizitelor efectuate la fața locului, de  echipa de monitorizare,  in punctele de lucru: stația de alimentare cu apă Lazuri, stația de alimentare cu apă Pucioasa, stația de alimentare cu apă Fieni, stația de alimentare cu apă Moreni, stația de alimentare cu apă Găești și stațiile de epurare ape uzate menajere Tărgoviște Sud, Pucioasa, Fieni, Moreni și Găești administrate și exploatate de CATD,  pe parcursul activităților desfășurate în acestea, s-a concluzionat  respectarea de către companie a  legislației privind protecția siturilor și  a mediului.  - Pentru fiecare stație de alimentare cu apă și de epurare ape uzate există acorduri, avize,  autorizații și baze de date (cărți tehnice, instrucțiuni de lucru și de întreținere etc.), de la începutul investiției și până în prezent, în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea AGA din cadrul ADI APA DÂMBOVIȚA nr. 61/06.04.2012, necesare desfășurarii în condiții tehnice optime și de eficiență economică a acestor activități.   - Au fost implementate, menținute, respectate și îmbunătățite obiectivele de mediu din politica de mediu a companiei,  în toate structurile sale fucționale compartimente/ birouri/secții/ servicii /departamente,  privind  menținerea gradului  de poluare de orice natură la un nivel minim prin întreprindere de acțiuni în acest sens  astfel : - se întrețin construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, înmagazinare și distribuție precum și cele  de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare; - s-au încheiat contracte de colectare a tuturor  deșeurilor generate de activitățile desfășurate în cadrul companiei, astfel : -  deseurile metalice (ansamble și/ sau subansamble din fier, oțel, cupru, bronz, alamă și aluminiu  deteriorate și scoase din uz) și deșeurile de cablu  se colectează și se   transportă periodic la firma SC REMATHOLDING CO SRL conform  contract nr. 226 /31.07.2014 ;  - deșeurile de pilitură și șpan de fier,  deșeurile de hârtie și carton, ambalaje de hârtie și carton,  ambalajele de material plastic,  deșeuri de  sticlă se colectează și se transportă la firma SC REMATHOLDING CO SRL conform  contract nr. 226 /31.07.2014;  -  deșeurile municipale amestecate se colectează în pubele și se transportă   periodic, prin descărcarea acestora într-o   mașină special autorizată a firmei  S.C.  SUPERCOM S.A. București în baza contract nr. 5171/05.02.2020, iar pentru secția Găești cu firma S.C. IGO S.A. Găești prin contr. nr. 07 / 31.01.2017; - ambalajele din plastic sau cele din sticlă care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase se returnează furnizorului în conformitate cu cerințele tehnice din caietele de sarcini care au stat la baza achiziției acestor reactivi;  - substanțele chimice anorganice și / sau organice expirate care conțin sau nu conțin substanțe periculoase generate de activitățile din cadrul laboratoarelor de analiză apă potabilă și din cadrul laboratoarelor de analiză apă uzată deversată în rețeaua de canalizare  sau apă uzată epurată, evacuată din stațiile de epurare, substanțele oxidante sau amestecuri de substanțe oxidante,  amestecurile de substanțe chimice generate în urma activității de monitorizare a parametrilor fizico-chimici și organoleptici ai apei potabile sau cele rezultate în urma determinării indicatorilor de calitate ai apei uzate menajere din rețelele de canalizare sau ai apei uzate epurate evacuată de stațiile de epurare, se 



colectează împreună cu ambalajele în care sunt stocate și se predau firmei S.C. SETCAR BRĂILA S.R.L. în baza contractului nr. 5141/05.02.2020;   - se exploatează corespunzător  instalațiile / utilajele din cadrul sistemului de canalizare – epurare apă uzată în marea majoritate a ariei de operare a acestui serviciu,  în vederea încadrării în limitele admise prin autorizații a deșeurilor poluante emise. În caz de poluări accidentale   datorate unor disfuncționalități ocazionale (avarii sau incidente) ale  stațiilor  de epurare care duc la  depășirea valorii limite admisibile, din NTPA 001, a concentrației de substanțe  poluante a   efluentului evacuat (apă uzată epurată) de acestea, se iau măsurile necesare în vederea minimizării sau chiar a eliminării riscului de impurificare a solului și a  apei (emisarului în care se evacuează efluentul),   în conformitate cu acțiunile corective din planurile de poluări accidentale. Există stații de epurare, depășite din punct de vedere tehnic, preluate de compania de apă cu deficiențe privind calitatea apei epurate evacuate în emisar (apă uzată epurată  care conține anumiți poluanți în cantități care depășesc valorile limită admisibile legale), pentru care periodic sau lunar  se  plătesc penalități  la Administrația Națională ”Apele Române” – ABA Argeș - Vedea și/ sau ABA Buzău – Ialomița după cum urmează: Stația de epurare Târgoviște Sud (februarie – martie 2020 pentru depășire indicatori : suspensii, CBO5 și CCO-Cr); Stația de epurare Târgoviște Nord (lunar  pentru depășire indicatori : detergenți, CBO5, CCO-Cr, suspensii, Fosfor total și azot total);  Stația de epurare   Spital Psihiatrie Cronici Gura – Ocniței (lunar, pentru depășire indicatori: detergenți, CBO5, CCO-Cr, suspensii, Fosfor total și azot total ); Stația de epurare Gura –Ocniței (lunar, pentru depășire indicatori : amoniu și ocazional CBO5); Stația de epurare Dobra  (decembrie 2019 – ianuarie 2020  pentru depășire indicatori : detergenți, CBO5, amoniu); Stația de epurare Mărcești (ianuarie – iunie 2020  pentru depășire indicatori : detergenți, amoniu); Comișani (ianuarie –martie 2021 pentru depășiri indicatori : amoniu, detergenți, CBO5); Stația de epurare Doicești (ianuarie - februarie  pentru depășire indicatori : amoniu); Stația de epurare Cojasca (noiembrie 2019 – ianuarie 2021  pentru depășire indicatori : detergenți, amoniu); Stația de epurare Niculești (martie- mai, iulie-septembrie-noiembrie 2021  pentru depășire indicatori : detergenți, amoniu); Stația de epurare Vulcana Pandele (decembrie 2019-ianuarie 2021, lunar 2021  pentru depășire indicatori : detergenți, CBO5, CCO-Cr, amoniu, materii totale în suspensie); Stația de epurare Brănești (ianuarie – octombrie 2021  pentru depășire indicatori : detergenți, CBO5, CCO-Cr, amoniu); Stația de epurare Parc Industrial Priboiu (septembrie 2019 – iunie 2020  pentru depășire indicatori : materii totale în  suspensie, Fosfor total și azot total);  Stația de epurare Petrești (noiembrie – decembrie 2019 și ianuarie – mai 2021 pentru depășire indicatori : detergenți, CBO5, amoniu); Stația de epurare Răscăeți (mai 2019 - iunie 2020  pentru depășire indicatori : detergenți, CBO5, amoniu); Stația de epurare Vișinești (decembrie 2019 – martie 2020  pentru depășire indicatori : detergenți, amoniu); Menționăm că în prezent urmează să se ia o serie de măsuri care să ducă la diminuarea valorii limită admisibile  a concentrației acestor poluanți în apa epurată evacuată de aceste stații de epurare și implicit și a valorilor penalităților care se plătesc la A.N. ”APELE ROMÂNE”, astfel: stația de epurare Târgoviște Nord va fi scoasă din funcțiune și pusă în conservare, iar stațiile de epurare UAT Gura – Ocniței, UAT Doicești, UAT Vulcana Pandele, Brănești și Rascăieți sunt cuprinse pentru reabilitare și modernizare în Contractul de finanțare nr. 71 /31.05.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care are ca obiect ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de Apă și Apă Uzată din Județul Dâmbovița în perioada 2014-2020 ” care se află în faza de aprobare a studiului de fezabilitate;           - există contracte  cu firme specializate de preluare a deșeurilor produse în urma epurării apei uzate menajere de stațiile de epurare administrate de CATD (nămolul rezulatat în urma epurării este neutralizat și apoi  deshidratat până la 22% apă interstițiară și  depozitat până la maturare pe o platformă de deshidratare și depozitare  amenajată în conformitate cu prevedrile legale în domeniu).  Transportul și   valorificarea nămolului maturat (nămol biosolid) sau a nămolului în curs de maturare se face   de către firma S.C. ECHIPA HORSE PLOIEȘTI S.R.L. în baza contractului cu nr. 6507/13.02.2020 și de firma S.C. IGO S.A. Găești în baza  contractului cu  nr. 07/13.01.2017 pentru stațiile de epurare din zona Găești; - deșeurile generate de  denisipatoarele  din stațiile de epurare ape uzate menajere sunt colectate în stația de epurare respectivă, în locuri amenajate,   urmând ca  în viitorul apropiat să fie  transportate în stația de epurare Târgoviște Nord care va fi pusă în conservare după recepționarea și punerea în funcțiune a stației de pompare care urmează  să  preia  apele uzate menajere care erau epurate în această stație și să le dirijeze în stația de epurare Târgoviște Sud în funcțiune;     



- deșeurile rezultate în urma activității de curățare a canalizării sunt colectate în spații amenajate și preluate și transportate de firma S.C. EUROGAS PRESCOM Fieni în baza contractului cu nr. 19359/29.06.2020 și de firma S.C. IGO S.A. Găești în baza contractului cu nr. 07/31.01.2017  pentru cele din această zonă ; - deșeurile generate de separatoarele de grăsimi din stațiile de epurare apă uzată Târgoviște Sud, Pucioasa și Fieni sunt preluate, transportate și eliminate de firma S.C. ECHIPA HORSE S.R.L. Ploiești în baza contractului cu nr. 4635/09.02.2021; - pentru deșeurile rezultate în urma activității de mentenanță a pompelor din grupul de pompare aferent stațiilor de furnizare apă potabilă, stațiilor de repompare sau din cadrul instalațiilor de hidrofor, precum și cele rezultate în urma activității de mentenanță a autoturismelor din dotare (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere) sunt stocate într-un recipient inscripționat, din metal, închis etanș rezistent la șoc mecanic și termic prevăzut cu o tavă de retenție în vederea preluării eventualelor scurgeri,  și preluate și transportate de firma S.C. EXPERT RECYCLING S.R.L. în baza contractului nr. 123/20.01.2014;    - apele de spălare și reziduurile rezultate în urma igienizării  rezervoarelor de stocare și rețelelor de distribuție apă potabilă sunt neutralizate,  colectate de vidanje și transportate la stațiile de epurare cele mai apropiate de locul în care se desfășoară această activitate. Acest lucru ne-a fost comunicat verbal de către șefii de secție și operatorii de serviciu din cadrul stației de apă în timpul vizitelor efectuate la stațiile de furnizare apă potabilă Lazuri, Moreni, Găești, Fieni și Pucioasa.  Există pentru stațiile de furnizare apă potabilă  procedură operațională privind funcționarea, exploatarea și întreținerea acestora. La prezentul raport de monitorizare ni s-a transmis ca material probant      Procedura Operațională ”Funcționarea, exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu apă Lazuri Văcărești”cod: PO -  05 – 023, Ed. 03, rev.0, data intrării în vigoare: 23.07.2018, unde la subcapitolele 7.7 și 7.9  sunt descrie toate operațiile care se efectuează în cadrul desfășurarii   activității de  spălare și dezinfecție a rezervoarelor de stocare și  a rețelei de distribuție;  - apele reziduale  rezultate în urma operației de spălare a filtrelor de deferizare – demanganizare (acolo unde există) și rezidurile aferente sunt preluate de vidanje și transportate în stațiile de epurare cele mai apropiate stației de tratare unde acestea sunt amplasate; -   deșeurile de tonere de imprimante și / sau deșeurile de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice casate se colectează și se predau la SC Reciclarea Urbană SRL în baza contractului nr. 24966 / 05.07.2018 ; -  deșeurile de tonere de imprimante se colectează și se predau la S.C. EDEFAU TEHNIC IMOBILIARE S.R.L. în baza contractului nr.263/02.06.2014; - deșeurile de echipamente electrice și / sau  electronice casate și componentele demontate din echipamente casate se colectează și se predau firmei Asociația Română pentru Reciclare (ROREC) în baza  Protocolului nr. 1997/ 09.01.2015; - deșeurile de echipamente electrice și / sau  electronice casate, deșeurile de tonere de imprimantă și  deșeurile de tonere de imprimantă cu conținut de substanțe peiculoase se colectează și se predau firmei S.C. RECICLAREA URBANĂ S.R.L. în baza  contractului nr. 24966/05.07.2018; - deșeurile de lămpi fluorescente drepte se colectează și se predau firmei Asociația RECOLAMP SRL în baza Protocolului de colaborare nr. 5568/18.07.2013; -   se urmăresc zilnic parametrii tehnici și de calitate la intrare și evacuare în stațiile de epurare apă uzată; - sunt întocmite și supuse expertizei I.N.H.G.A. toate  studiile  hidrogeologice, pentru fiecare sursă de apă existentă pe întreaga arie de operare (captări subterane, de suprafață, drenuri), în vederea instituirii zonei de protecție sanitară și hidrogeologică în conformitate cu H.G. nr.  930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hirogeologică; -  sunt întocmite planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în conformitate cu prevederile Ordinului 278/1997, pentru aprobarea metodologiei cadru de elaborare și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare, și sunt asigurate mijloacele materiale de intervenție necesare în caz de poluări accidentale în conformitate cu prevederile acestor planuri;    -  compania de apă  dispune de un  parc auto pentru care are încheiat contract de: 



        -  servicii de reparații și întreținere auto nr. 4373/08.02.2021 cu firma BEDA IMPEX S.R.L., care pe lângă  asigurarea acestei activități,  preia toate deșeurile rezultate în urma efectuării activității de mentenanță a autoturismelor din dotare;         -  achiziție piese de schimb, accesorii, materiale auto, nr. 4374/08.02.2021 cu firma BEDA IMPEX S.R.L. în baza referatului de necesitate, caietului de sarcini al CATD și a propunerii tehnice și financiare a ofertantului precum și a notei justificative a contractului;         - achiziționare combustibil pentru autoturismele din dotare,  pe bază de carduri de credit Petrom,   nr. 1760/13.01.2021 cu firma S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.- Contract Subsecvent de carduri de credit nr. 2;  - În conformitate cu legislația de mediu  în vigoare, CATD prin intermediul Biroului Mediu – Reglementări     transmite  la Agenția de Protecția Mediului  Dâmbovița următoarele rapoarte care sunt evidențiate în centralizatorul ” Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița” cu nr. de înregistrare 261/23.03.2021 : - Situația gestiunii nămolurilor generate de stațiile de epurare administrate și exploatate de CATD pentru anul 2019,  anul 2020 și ianuarie – februarie 2021 (frecvența de raportare - lunar); - Situația gestiunii deșeurilor generate de toate activitățile care se desfășoară în cadrul companiei de apă pentru anul 2019 și anul 2020 (frecvența de raportare - anual); - Situația monitorizării indicatorilor de calitate a apelor uzate  ce tranzitează stațiile de epurare administrate si exploatate de CATD din întreaga arie de  operare pentru anul 2019,  anul 2020 și ianuarie – februarie 2021 (frecvența de raportare - lunar); - ”40- Chestionar – Epurare ape uzate menajere” pentru toate stațiile de epurare administrate și exploatate de CATD din  întreaga arie de  operare, pentru anul 2019 (frecvența de raportare - anual) ; -  Chestionar gestionare deșeuri -  nămol pentru toate stațiile de epurare administrate și exploatate de CATD din  întreaga arie de  operare, pentru anul 2019 (frecvența de raportare - anual); - Chestionar gestionare deșeuri generate de toate activitățile care se desfășoară în cadrul companiei de apă pentru anul 2019,  (frecvența de raportare - anual); - În conformitate cu legislația specifică serviciilor de apă și de canalizare se transmit raportări și la A.N. ”Apele Române” care sunt evidențiate în centralizatorul „Raportări către administațiile bazinale” cu nr. 260/23.03.2021  , astfel: - Rapoartele de incercare pentru fiecare stație de epurare din întreaga aria de operare a C.A.T.D (frecvența de raportare – lunar); - Anexele 1-7 cu privire la Datele referitoare la situația dotării cu rețele de canalizare, conformitatea sistemelor de colectare a apelor uzate urbane, conformitatea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și situația investițiilor realizate pentru infrastructura de apă uzată  (canalizare și epurare) pentru aglomerările umane din bazinul hidrografic Argeș - Vedea (frecvența de raportare - anual); - Anexele 1-6 cu privire la datele referitoare la infrastructura de canalizare și epurare pentru aglomerările umane din bazinul hidrografic Buzău – Ialomița (frecvența de raportare - anual); - Chestionar colectare, epurare și evacuare ape uzate în emisari aparținând ABA Argeș - Vedea(frecvența de raportare - anual); - Chestionar colectare, epurare și evacuare ape uzate în emisari aparținând ABA Buzău – Ialomița (frecvența de raportare - anual); - Fișe de date pentru aglomerările umane  mai mari de 10 000 l.e. care se transmit anual la ambele administrații bazinale; - Centralizator cu privire la măsurile cuprinse în autorizațiile de gospodărire a apelor privind monitorizarea calității apei brute  din sursele subterane de apă semestrial pentru ABA Argeș - Vedea și anual pentru ABA Buzău – Ialomița; - Situație privind cantitatea și calitatea apei uzate epurate evacuată în receptorul natural de stația de epurare Târgoviște Sud (frecvența de raportare – trimestrial); - Situație privind cantitatea și calitatea apei uzate epurate evacuată în receptorul natural de stația de epurare Târgoviște Nord  (frecvența de raportare – trimestrial); - În perioada 2020 – martie 2021,  în baza documentației puse la dispoziție de Biroul Mediu – Reglementări, s-a constat că s-au efectuat controale de către  autoritățile abilitate în domeniu și anume D.S.P. Dâmbovița – Serviciul de Control în Sănătate Publică și G.N.M. -Comisariatul Dâmbovița. În urma controlului tematic (respectarea legislației privind caliatatea apei potabile furnizate) efectuat, de către D.S.P. Dâmbovița – Serviciul de Control în Sănătate Publică, în cadrul sistemului de alimentare cu 



apă oraș Găești s-a încheiat PV de constatare, cu  nr. 18673/19.06.2020,  în care era consemnat ca măsură urgentă ”Autorizarea sanitară a sistemului de alimentare cu apă potabilă Parc- Găești ” cu termen de realizare 30 zile. Precizăm că acest sistem a fost autorizat de la punerea în funcțiune. În conformitate cu legislația în vigoare autorizația sanitară de funcționare pentru un obiectiv are valabilitate pe o perioadă nedeterminată numai cu  condiția obținerii vizei anuale a acesteia. În anul 2021, la obținerea  vizei anuale a Autorizației Sanitare de Funcționare pentru obiectivul ”Sistem de alimentare cu apă potabilă Parc Găești”, documentația nu a fost completă, neregăsindu-se  avizul I.N.S.P. pentru materialul filtrant Grenn Sand Plus al  sistemului de filtrare apă brută în vederea potabilizării din stația de tratare, motiv care  a dus la   neacordarea vizei și anularea autorizației. CATD a întreprins demersurile necesare obținerii acestui aviz, după care s-a obținut la timp autorizarea sistemului, respectându- se astfel termenul de îndeplinire a măsurii date. În data de 25.02.2021,   G.N.M. -Comisariatul Dâmbovița a efectuat un control  la sistemul de canalizare Gura –Ocniței, în urma unei petiții primite de la un localnic, ca urmare a nerezolvării la timp a unei avarii la rețeaua de canalizare pe str. Bisericii care a dus la evacuarea de apă uzată în rigola stradală și apoi prin refulare în grădinile de pomi fructiferi  situate în această zonă.În urma controlui efectuat   s-a încheiat Nota de constatare cu nr. înreg.R.U.C 147/25.02.2021, în care s-a consemnat veridicitatea celor reclamate și s-a impus o serie  de măsuri pentru aducerea la starea inițială a zonei poluate în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare. CATD a îndeplinit în termenele impuse de inspectorii de mediu măsurile impuse în nota de constatare,  în conformitate cu documentele probante la prezentul raport. Menționăm că CATD,  în perioada ianuarie 2020 – martie 2021 nu a primit nici o contravenție pe nerespectarea prevederilor legale specifice serviciilor de furnizare apă potabilă și de canalizare.  - În ceea ce privește protecția domeniului public, în activitatea curentă de întreținere, exploatare, implementare proiecte de investiții din fonduri locale, naționale sau europene, OR a luat măsurile pentru respectarea prevederilor legale, inclusiv pe acelea care reglementează domeniul public, construcțiile și planurile de urbanism, drumurile publice și standardele tahnice în utilizarea materialelor și tehnologiilor.               2. Prevederile legale/contractuale incalcate, ( acolo unde e cazul): -  nu s-a identificat  nici- o neconformitate atât în documentație căt nici în urma vizitelor la stațiile de furnizare apă potabilă și la stațiile de epurare apă uzată din localitățile Târgoviște, Moreni, Găești, Pucioasa și Fieni.    CAPITOLUL VI Documente probante:   (anexate) - Lista deșeurilor generate de activitățile companiei pe anul 2020- nr. înreg.CATD 8809/26.02.2020; - Planul anual de gestionare a deșeurilor pe anul 2020 – nr. înreg. CATD 8808/26.02.2020; - Procedura Operațională ”Autorizarea sanitară a sistemelor de alimentare cu apă” cod: PO -14- 003, Ed. 04, rev. 1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor”cod: PO -  14 – 005 Ed. 03, rev.2, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Obținerea Autorizației de Mediu”cod: PO -  14 – 002, Ed. 03, rev.3, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Gestionarea  deșeurilor”cod : PO -  05 – 086, Ed. 07, rev.1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu și stabilirea obiectivelor de mediu”cod PO -  02 – 003, Ed. 05, rev.2, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Procedura Operațională ”Evaluarea performanțelor de mediu”cod PO -  021, Ed. 03, rev.1, Data intrării în vigoare: 01.04.2021; - Lista aspectelor semnificative de mediu, nr. înregistrare: 661/30.07.2019; - Centralizator privind evidența  autorizațiilor de mediu obținute pentru sistemele de alimentare cu apă și sau de canalizare din întreaga arie de operare, actualizat 15.02.2021; 



- Centralizator privind evidența  autorizațiilor sanitare de funcționare obținute pentru sistemele de alimentare cu apă din întreaga arie de operare, actualizat 15.02.2021; - Centralizator privind evidența  autorizațiilor de gospodărie a apelor obținute pentru sistemele de alimentare cu apă și sau de canalizare din întreaga arie de operare, actualizat 15.02.2021; - Acord de Mediu nr. 1654/12.10.2009 pentru Aglomerarea Târgoviște proiect ”Modernizarea și      xtinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în județul Dâmbovița ”;  - Deciziile etapei de încadrare, privind evaluarea impactului asupra mediului, emise de A.P.M. Dâmbovița pentru proiectul de investiții pe POS MEDIU pentru partea de canalizare: -  Aglomerarea Găești – Decizia nr. 599/104/12.10.2009; - Aglomerarea Pucioasa - Decizia nr. 598/103/12.10.2009; - Aglomerarea Titu – Decizia nr. 594/99/12.10.2009; - Aglomerarea Moreni – Decizia nr. 595/100/12.10.2009; - Aglomerarea Fieni – Decizia nr. 596/101/12.10.2009; - Centralizator privind raportarea către APM a :                            -  rezultatelor monitorizării calității apei uzate epurate (efluent) evacuate în emisar de stațiile de epurare exploatate și administrate de CATD cu  nr. de înreg. 261/23.03.2021;                             -    rezultatelor monitorizării gestiunii deșeurilor;                                -   chestionarelor privind gestionarea nămolului și gestionarea deșeurilor pe      anul 2019 în toate punctele de lucru ale CATD;   - Centralizator privind raportarea către Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița și Vedea – Argeș a  rezultatelor monitorizării: -  calității apei uzate epurate (efluent) evacuate în emisar de stațiile de epurare exploatate și administrate de CATD cu  nr. de înreg. 260/23.03.2021;                                         -   calității apei brute din sursele de subteran la o frecvență stabilită prin                Autorizația de gospodărire a apelor ; - Notificare de respingere a vizei anuale a Autorizației Sanitare de Funcționare pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă Colacu cu nr. de înreg. 5246/23.03.2020, înreg. la CATD cu nr. 12222/02.04.2020; - PV constatare,  în urma controlului efectuat de Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Dâmbovița, la stația de apă Colacu cu nr.4128/30.10.2020, înreg. la CATD cu nr.31806/30.10.2020; - Plan de măsuri, pentru remedierea neconformităților consemnate în PV constatare  în urma controlului efectuat de Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Dâmbovița la stația de apă Colacu cu nr.4128/30.10.2020, înreg. cu nr. 32154/04.11.2020; - Cerere de reluare a procedurii de autorizare a stației de apă Colacu cu nr. înreg. 3366/28.01.2021, ca urmare a inițierii procedurii de licitație în vederea achizionării unui  filtru de deferizare- demanganizare pentru această stație în conformitate cu masurile din planul sus menționat; - Contract de servicii încheiat cu firma ”Echipa Horse S.R.L.” cu  nr. 31804/30.10.2020, de eliminare / valorificare a nămolului biosolid  generat de stațiile de epurare Târgoviște Sud, Târgoviște Nord, Găești, Moreni, Titu, Puciasa, Fieni prin certificat de valorificare final, seria PH-2020, nr. 15/19.11.2020; - Contract de servicii încheiat cu firma ”Echipa Horse S.R.L.” cu  nr. 6507/13.02.2020, de eliminare / valorificare a nămolului  generat de stațiile de epurare Târgoviște, Găești,Titu, prin certificat de valorificare final, seria PH-2020, nr. 01/26.02.2020; - Procedura Operațională ”Funcționarea, exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu apă Văcărești”cod: PO -  05 – 023, Ed. 03, rev.0, Data intrării în vigoare: 23.07.2018; - Contract subsecvențial de carduri de credit nr. 2 – OMV PETROM MARKETING AGREEMENT no.2 cu nr. 1760/13.01.2021; - Contract sectorial de furnizare  ( servicii de achiziții piese de schimb, accesorii, materiale auto) nr. 4374/08.02.2021, încheiat cu BEDA IMPEX S.R.L.; - Contract de servicii  (servicii de reparații și întreținere auto) nr. 4373/08.02.2021, încheiat cu BEDA IMPEX S.R.L.;   



- PV de constatare întocmit în urma controlului efectuat de D.S.P. Dâmbovița -  Serviciul Control în Sănătate Publică la sistemul de alimentare cu apă Găești, cu nr. de înreg. 3265/19.06.2020 și înreg. la CATD cu nr. 18673/19.06.2020; - Notă de constatare nr. 147/25.02.2021 încheiată de către G.N.M. Comisariatul Dâmbovița ca urmare a unei reclamații primite în urma unei avarii la rețeaua de canalizare Gura -Ocniței;  - Adresa nr. 7781/10.03.2021 prin care CATD a transmis un plan de masuri urgente   și stadiul de realizare a acetora. Incident finalizat; - Cetralizator cu valorile penalităților percepute de către SGA Dâmbovița – ABA Buzău – Ialomița și  ABA Argeș - Vedea   pentru depășirile de poluanți în apa uzată epurată (efluent) evacuată în emisar înregistrate în anul 2020 la stațiile de epurare; - Centralizator penalități calculate de către C.A.T.D. pentru agenții economici care au înregistrat depășiri la poluanții din apele uzate descărcate în rețeaua de canalizare ; - Centralizator penalități calculate de către CATD pentru agenții economici care dețin vidanje și au înregistrat depășiri la poluanții din apele uzate vidanjate, descărcate în stațiile de epurare ;   - Referat expertiză gidrogeologică emis de INHGA București pentru studiul hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru fronturile de captare : Hulubești – Butiu, Dragomirești Nord, Mănești – Gheboieni, Dragomirești Sud, Lazuri – Văcărești, ce asigură alimentarea cu apă a Muncipiului Tărgoviște și a comunelor limitrofe; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru lacul Pucioasa  ce asigură alimentarea cu apă a orașului Pucioasa și a comunelor limitrofe; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru sursele de alimentare cu apă a orașului Găești; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru captarea de izvor Rătei; - Studiu hidrogeologic privind stabilirea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică pentru frontul de captare Gâlma; - Plan de prevenire, apărare și intervenție în cazul producerii de poluări accidentale pentru secția Fieni;  - Centralizator contracte prestări servicii valorificare / eliminare deșeuri generate de stațiile de epurare apă uzată administrate și exploatate de C.A.T.D.; - Centralizator contracte prestări servicii valorificare / eliminare deșeuri generate de activitățile din cadrul C.A.T.D.   CAPITOLUL VII Concluziile verificarii : (se menționează clar dacă a fost constatată o neconformitate sau nu) 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.        



 PARTEA B Partea B se completează în cazul constatării unei neconformități / observații  CAPITOLUL VIII Măsuri Corective / Recomandări  (se va completa detaliat toate măsurile corective / recomandările propuse)  1. 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      Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa                                  A.D.I. APA DÂMBOVIŢA                  Director General,                                                                         Director Executiv                        ec. Adrian DUMITRU                                                                  ing. Ştefan VLADU  Director Tehnic                                                               ec. Ion ȚUȚUIANU                                                                       Echipa de monitorizare:                                                                                                          ing. chim.  Cătălina Draga CIOCAN  Șef Birou Mediu - Reglementări                                                   ing.  Dragoş NĂSTASE –COMŞA ing. chim. Gabriela NĂSTASE                                                                                                                                                                                         ec. Ioan IGESCU                Prezentul document s-a întocmit în 2 exemplare în original, unul pentru CATD și unul pentru ADI APA DÂMBOVIȚA 


