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Finalizarea proiectului „Sistem de monitorizare a apei 
potabile în judeţul Dâmboviţa” 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a finalizat cu succes încă un proiect cu finanţare nerambursabilă. 
Astfel, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, este beneficiarul Contractului de 
finanţare nerambursabilă PHARE RO 2006/018/-147.01.03.02.03 DB 1208 pentru implementarea 
proiectului Sistem de monitorizare a apei potabile în judeţul Dâmboviţa, contract semnat cu 
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (Ministerul Economiei şi Finanţelor), în calitate de Autoritate 
Contractantă şi cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative), în calitate de Autoritatea de Implementare.  
 

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea capacităţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
respectiv a Serviciului Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, de gestionare mai 
eficientă a serviciilor publice de alimentare cu apă din 8 comune din judeţul Dâmboviţa, ale căror 
sisteme de alimentare cu apă sunt în proprietatea beneficiarului fondurilor. 
 

Scopul proiectului a fost achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui sistem modern de 
monitorizare eficientă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă din comunele Cândeşti, Comişani, 
Crânguri, Nucet, Dobra, Dragodana, Ocniţa şi Şelaru, prin intermediul unui  dispecerat central, aflat 
în Târgovişte, la sediul operatorului de apă menţionat mai sus. 
 

Bugetul proiectului a fost de peste 100.000 Euro, din care 90% a reprezintat finanţarea Phare,  
Consiliul Judeţean Dâmboviţa asigurând restul de 10%. 
 

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni, în perioada ianuarie 2008 - ianuarie 2009. 
Proiectul va contribui la creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă din judeţul 
Dâmboviţa, prin reducerea costurilor de exploatare şi deci micşorarea creşterii preţurilor 
operatorului, cu efecte asupra creşterii calităţii vieţii locuitorilor din cele 8 comune. 
 

Pentru informaţii  suplimentare, vă rugăm să contactaţi : 
Bondilă Dorel – Şef Serviciu Dezvoltare Regională, Olaru Dănuţ – Manager proiect 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului nr 1, Târgovişte 
Tel: 0245-207623, E-mail: integrare@cjd.ro 
 

Pentru sesizări Phare: cfcu.phare@mfinante.ro  

 

   
  Proiect finanţat de   
UNIUNEA   EUROPEANĂ 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică 
compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui 
proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, 
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi 
libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească 
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.                                
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