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IV. PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ  

IV. 1. Proiecte finalizate în perioada iulie 2008 – iulie 2010 

1. Sistem de monitorizare a apei potabile în judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: PHARE 2006  

Valoare: 115.600 Euro , fără TVA, din care, 11.561 Euro  –  contribuţie proprie + TVA. 

Obiectiv general: Dezvoltarea capacităţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice de alimentare cu apă din opt 

comune din judeţul Dâmboviţa. 

Scop: Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui sistem modern de monitorizare a parametrilor tehnologici care să asigure transportul eficient de 

informaţii, în timp real, de la sistemele de alimentare cu apă aflate în administrarea serviciului public de specialitate a Consiliului Judeţean Dâmboviţa din 

comunele: Cândeşti, Dragodăneşti, Comişani, Crânguri, Nucet, Dobra, Dragodana, Ocniţa, Şelaru şi Dispeceratul Central al municipiului Târgovişte. 

Stadiu: Finalizat. 

 

2. Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul PHARE 2006 - domeniul evidenţa populaţiei 

Valoare: 62.380 Euro fără TVA din care 6.239 Euro - contribuţia proprie în proiect, iar TVA în valoare de 11852, 20 Euro. 

Obiectiv general: Dezvoltarea capacităţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa 

Persoanelor Dâmboviţa şi a primăriilor pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice de evidenţă a populaţiei. 

Scop: Realizarea unei reţele private virtuale (VPN) la nivelul judeţului Dâmboviţa prin conectarea sediilor Serviciilor Publice Comunitare privind Evidenţa 

Persoanelor din următoarele localităţi: Târgovişte, Moreni, Fieni, Găeşti, Pucioasa, Răcari, Corneşti, Potlogi, Voineşti, Titu, cu Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanei Dâmboviţa şi Biroul judeţean de Administrare a Bazelor de date pentru Evidenţa Persoanei Dâmboviţa. 

Stadiu: Finalizat. 
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3. Reabilitarea Podului de la Potlogi 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială 

Valoare: 919.685 Euro, 100% fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană prin programul Phare RO2005/017-690.01.03.03, Măsuri împotriva 

dezastrelor provocate de inundaţii, la care se adaugă 1.190.802 Euro contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Obiectiv general: Sprijinirea uneia din investiţiile necesare pentru dezvoltarea economică a zonei centru-nord a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, în 

vederea eliminării disparităţilor regionale; susţinerea managementului şi implementarea eficientă a asistenţei PHARE 2004-2006 pentru Coeziune 

Economică şi Socială; dezvoltarea capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru managementul eficient al Fondurilor Structurale se 

încadrează în obiectivul general al programului. 

Scop: Reabilitarea podului peste râul Argeş, din comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, distrus parţial în urma inundaţiilor din 2005. Acest pod se află situat pe 

DJ 711A, la km. 36 + 904 şi este elementul principal de legătură a comunelor din sudul judeţului Dâmboviţa cu A1- autostrada Bucureşti-Piteşti, aflate la 3 

km de acest pod. 

Stadiu: Finalizat. 

 

4. Reabilitarea zonei industriale Priboiu-Brăneşti şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri atractive în vederea 

îmbunătăţirii climatului economico-social şi de mediu 

 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: PHARE CES 2004-2006 Dezvoltarea infrastructurii regionale 

Valoare: 14.350.809,96 Euro, din care 5.000.000,00 Euro cofinanţare din partea Comisiei Europene 1.666.666,67 Euro, cofinanţare din Fondul Naţional, 

7,684,143.29 Euro, contribuţie Consiliul Judeţean Dâmboviţa.  

Obiectiv general: Crearea unei zone industriale, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri atractive în vederea îmbunătăţirii climatului economico-

social şi de mediu, în vederea eliminării disparităţilor economice şi sociale ale zonei. 

Scop: Dezafectarea unor construcţii puternic degradate, lipsite de necesităţi funcţionale adecvate scopului propus, reabilitarea unor clădiri care prezentau 

caracteristici menite să răspundă necesităţilor funcţionale, crearea unor drumuri interioare de acces în strânsă corelaţie cu vegetaţia existentă pe amplasament 
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pentru defrişarea minimă a acesteia, viabilizarea întregului amplasament prin prevederea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării activităţilor specifice 

parcurilor industriale. 

Stadiu: Finalizat. 

 

5. Reabilitare DJ 101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Brazii de Jos – Tinosu – Şirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A), km 0+000 – 

km 30+120 (PRAHOVA) 

 

Solicitant: Consiliul Judeţean Prahova, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de interventie 2.1. 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 

Valoare: 45.802.088, 03 lei din care: 

Valoarea totală eligibilă: 38.416.128, 39 lei; 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 33.229.951, 06 lei (86, 5%); 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 4.417.854, 76 lei (11, 5%); 

Co-finanţarea Eligibilă a Beneficiarului: 768.322,57 lei (2%); 

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 7.216.414, 39 lei;  

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia: 169.545,25 lei. 

Obiectiv general: Îmbunătaţirea infrastructurii regionale de transport, între judeţele Dâmboviţa şi Prahova, la standarde europene . 

Scop: Modernizarea drumului judeţean menţionat 101 G Tătărani (DJ 101 D) – Brazi – Brazii de Jos – Şirna – Hăbud – Crivăţu – (DN 1 A) km 0+000 – 

30+120. 

Stadiu: Finalizat. 

 

IV. 2. Proiecte aflate în implementare în perioada iulie 2008 – iulie 2010 

1. Reintroducerea în circuitul turistic a cetăţii de scaun Târgovişte – prima capitală politică şi culturală a ţării Româneşti - 

lot 1 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte 
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Program: PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Infrastructurii regionale. 

Valoare: 3.480.506,49 Euro – (cheltuieli eligibile), din care Consiliul Judeţean Dâmboviţa va participa cu 40% din cheltuielile eligibile şi neeligibile ale 

proiectului, valoarea fiind de 382.333,00 Euro. 

Obiectiv general: Stimularea dezvoltării turismului regional şi local prin reintroducerea în circuitul turistic al Cetăţii de Scaun Târgovişte. 

 

Scop: Reabilitarea Curţii Domneşti; Reabilitarea reţelei stradale adiacente Curţii Domneşti, care face legătura cu centrul vechi al oraşului. 

Ansamblul va adăposti activităţi culturale care vor contribui la punerea în valoare a patrimoniului existent, integrarea acestuia în viaţa contemporană.  

Stadiu: Proiectul se află în stadiul de finalizare a lucrărilor.  

 

2. Reintroducerea în circuitul turistic a cetăţii de scaun Târgovişte – prima capitală politică şi culturală a ţării Româneşti - 

lot 2 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte 

Program: PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Infrastructurii regionale. 

Valoare: 4.255.565,68 Euro Euro – (cheltuieli eligibile), din care Consiliul Judeţean Dâmboviţa va participa cu 40% din cheltuielile eligibile şi neeligibile 

ale proiectului, valoarea fiind de 432.000,00 Euro. 

Obiectiv general: Stimularea dezvoltării turismului regional şi local prin reintroducerea în circuitul turistic al Cetăţii de Scaun Târgovişte;  

Scop: Reabilitarea reţelei stradale din centrul vechi al oraşului. 

Stadiu: Proiectul se află în stadiul de finalizare a lucrărilor. 

 

3. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional pe traseul Pucioasa – Vîrfuri – Valea Lungă – Iedera – Moreni – I.L. 

Caragiale prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 700 şi DJ 710° 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi socială "Dezvoltarea infrastructurii regionale" 

Valoare: 9.208.036,32 Eurodin care: 

-5.000.000 Euro, rspectiv 54,30 % din costul total eligibil, reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene, din fondurile Phare, alocate prin acest program. 

-1.666.666,67 Euro, respectiv 18.10 % din costul total eligibil estimat, reprezentând cofinanţarea naţională acordată de Fondul Naţional de la bugetul de stat. 
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-2.541.369,65 Euro, respectiv 27,60 % din costul total eligibil estimat, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Obiectiv general: Proiectul se încadrează în obiectivul general de îmbunătăţire a infrastructurii regionale în vederea sprijinirii creşterii economice prin 

crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale pentru ridicarea potenţialului turistic .  

Scop: Modernizarea infrastructurii, element cheie al prosperităţii economice şi al competitivităţii regiunii necesită investiţii majore pentru eliminarea 

barierelor economice si sociale generate de aspectele negative existente în toate domeniile acoperite de aceasta , conduce în cazul nostru la : facilitarea 

accesului spre zonele cu potenţial de dezvoltare economică si turistică, Moreni – puternică si dezvoltată zonă economică, Pucioasa – cunoscută si apreciată 

staţiune balneară care a primit în anul 2004 peste 250.000 turişti, 

Stadiu: Proiectul se află în stadiul de finalizare a lucrărilor. 

 

4. Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 701, DJ 401A şi DJ 711A pe traseul Dobra – Cornăţelu - Braniştea 

– Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi - Corbii Mari 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operational Regional, Axa 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de interventie 2.1. Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 

Valoare: 66,894,836.12 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 53,968,478.48 lei, TVA-ul este de 10,680,688.12 lei; şi contribuţia proprie a 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa este de 2,245,669.52 lei. 

Obiective generale:  

o Îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport a judeţului Damboviţa la standarde europene. 

o Crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi/sau străine în judeţul Dâmboviţa. 

Obiectivele specifice:  Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene prezentate, îmbunătăţirea infrastructurii de transport către zonele industriale ale 

judeţului Dâmboviţa, îmbunătăţirea accesului rutier către obiective turistice ale judeţului Dâmboviţa, oportunitatea creării de noi locuri de muncă. 

Stadiu: Proiectul se află în faza de execuţie a lucrărilor. 

 

5. Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă – 

componenta B1 : reducerea riscului seismic” pentru obiectivul de investiţii- « Consolidare  Spital Judeţean de Ortopedie 

(corp A, B) , Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa  
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Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Finanţare: prin suportul Băncii Mondiale. 

Valoare: 4.444.270 lei  din care 3.310.864,43 lei contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Obiectiv general: Consolidare structura rezistenţă corp A, B 

Refuncţionalizare (compartimentări), lucrări de arhitectură urmare consolidării şi refuncţionalizării, refacere instalaţii electrice, refacere instalaţii 

termotehnice, refacere instalaţii sanitare, refacere instalaţii gaze 

Stadiu: Proiectul se află în faza de execuţie a lucrărilor. 

 

6. Lucrări de modernizare a infrastructurii SC Moreni Parc Industrial SA 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 4, „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul de 

intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”. 

Valoare: 50.403.568,50 lei din care contribuţia proprie în proiect:  

32.530. 653,87 lei. 

Obiectiv general: stimularea dezvoltării economice a municipiului Moreni şi a zonei prin  valorificarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei, 

având ca element central structura de afaceri din cadrul S.C. Moreni Parc Industrial S.A. ce va beneficia de lucrări de modernizare şi extindere constând în: 

modernizarea a 13 hale industriale din cadrul structurii de afaceri, modernizarea şi extinderea reţelelor de bază ale infrastructurii (apa, gaze, canalizare 

menajera si pluviala, staţie de preepurare, reţea electrică şi telecomunicaţii inclusiv internet), modernizarea şi extinderea sistemului de 

circulaţii auto din interiorul parcului, realizarea unei clădiri noi (clădire monitorizare acces si înregistrare consumuri – cabina poartă), demontarea unui 

număr de două turnuri de răcire şi sistematizarea terenului. 

Deşi structura de afaceri ce va funcţiona în cadrul S.C. Moreni Parc Industrial S.A. si zona în care este amplasată au un potenţial ridicat de dezvoltare a 

diferitelor activităţi economice, datorită infrastructurii neadecvate desfăşurării activităţii economice, economia locală şi regională nu sunt dezvoltate la 

întreaga capacitate. 

Stadiu: Proiectul se află în implementare. 

 

7. Sistem informatic integrat la nivelul judeţului Dâmboviţa  
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Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Sectorial 2007-2013 – Cresterea competitivitatii economice - Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

sectoarele public şi privat” – Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3.2.1 

„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.  

Valoare: 4.924.727,49 lei din care: • cheltuieli eligibile - 4. 138.426,46 lei 

    • cheltuieli neeligibile  - 786.301,03 lei 

Contribuţia proprie din costurile eligibile aferente proiectului este în valoare de 82.768,53 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Obiectiv general: Sistemul centralizat de gestiune a relatiilor cu cetăţenii se va baza pe  un Sistem Informatic Integrat pentru  Eficientizarea Comunicării cu 

Cetăţenii şi a Fluxurilor de Activităţi din Administraţia Publică Locală. 

Scop: Soluţia propusă prin proiect va constitui principalul instrument de control al informaţiei şi relaţiei cu cetăţenii având o influenţă majoră asupra 

activităţii şi imaginii Consiliului Judeţean în relaţia cu cetăţenii şi organizaţiile guvernamentale interne precum şi organizaţii externe. 

Stadiu: Proiectul se află în implementare. 

8. Construirea capacităţii instituţionale la nivel judeţean pentru un Master Plan al mobilităţii integrate în Judeţul 

Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa  

Program: Programul de cooperare dintre Flandra şi Europa Centrală şi de Est – 2009, finanţat de Guvernul Flamand, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

Universitatea Gent (Belgia), Agenţia Flamandă de Drumuri şi Trafic 

Valoare: 183.600,33 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 91.499 lei. 

Obiectiv general: Prin implementarea proiectului se vor îmbunătăţi condiţiile de trafic la nivel judeţean. 

Obiective specifice: reclasificarea drumurilor publice;  

-integrarea sistemului rutier al judeţului în sistemul naţional, cu optimizarea accesului la principalele axe rutiere;  

-asigurarea fluidităţii traficului prin crearea de centuri ale localităţilor urbane din Judeţul Dâmboviţa; 

-analiza şi evaluarea stării tehnice actuale şi prioritizarea intervenţiilor în îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe drumurile judeţene;  

-strategia pe termen mediu şi scurt pentru siguranţa rutieră pe drumurile publice clasificate;  

-stabilirea sectoarelor critice, afectate de transportul vehiculelor agabaritice pe drumurile publice;  

-determinarea capacităţilor de trafic pentru transportul judeţean de persoane, prin stabilirea de servicii regulate de transport;  
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-stabilirea capacităţii portante a drumurilor judeţene;  

mobilarea drumurilor (parcări auto, staţii de transport public etc.) 

Stadiu: Se află în implementare. 

 

IV.3. Proiecte aflate în precontractare 

1. Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,  Domeniul major de intervenţie 3.1 – 

Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.  

Valoare: 79.775.104, 56 lei., din care 2% contribuţia Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 

Obiectiv general: Proiectul propus spre realizare de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa are ca obiectiv general reabilitarea şi modernizarea Spitalului 

Judeţean Dâmboviţa. 

Construcţiile care fac obiectul reabilitării şi modernizării prin proiect sunt: 

-  clădirea cu saloane pentru cazarea pacienţilor (corpurile A si B) în care funcţionează unitatea de primiri urgenţe şi secţiile de neurologie, endoscopie, ORL, 

chirurgie, obstretică, secţia de nou născuţi, ginecologie, oftalmologie, boli de nutriţie, medicină internă, nefrologie, pediatrie, chirurgie pediatrică, 

administraţia;  

- clădirea funcţională (corpurile C si D) în care funcţionează policlinica pentru adulţi şi policlinica pentru copii, dializa, laboratoarele, radiologia, blocul 

operator, terapia intensiva, maternitatea. 

Proiectul are ca scop alinierea construcţiei la normativele actuale de eficientă energetică a clădirilor şi siguranţa la foc, implementarea măsurilor necesare de 

respectare a normelor pentru persoanele cu dizabilităţi, refacerea circulaţiilor pe verticală şi orizontală, a ventilaţiilor, instalaţiilor sanitare. În plus, pentru 

clădirea funcţională se propune reabilitarea instalaţiilor electrice şi a instalaţiei de alimentare cu gaze medicale, recompartimentarea spaţiilor de la etajul 1 

(parţial) şi etajul 2 şi dotarea lor cu aparatură medicală de specialitate de înaltă performanţă. 

Stadiu: În precontractare. 

 

2. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 

conexe din zona Ansamblul Brâncovenesc Potlogi 
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Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.1. 

"Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe" 

Valoare: 44.117.138,94 lei din care contribuţia  CJD este de 741.464,52 lei. 

Obiectiv general: Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblului 

Brâncovenesc de la Potlogi, judeţul Dâmbovița. 

Obiective specifice: 1.Restaurare, reabilitare, reconstituire şi reconversie funcţională a ansamblului 

2.Restaurare, protecţie şi conservare a decorului interior şi exterior al construcţiei centrale 

3.Reconstituirea şi funcţionalizarea  componentelor ansamblului 

4. Amenajări peisagistice prin Reconstituirea parcului  renascentist cu amenajarea cursului 

   de apă, a curţii de primire şi a grădinii, ca părţi ale obiectivului turistic unitar 

5.Consolidarea zidurilor de incintă, refacerea porţilor şi completarea împrejmuirilor pe latura nordică. 

Stadiu: În precontractare. 

3. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 

urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat (Prahova, Arges, Ialomiţa, 

Calarasi,Giurgiu,Teleorman) 

Solicitant: Consiliul Judeţean Teleorman, în parteneriat cu Consiliile Judeţene Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi,Giurgiu 

Program: Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea 

dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţe. 

Valoare: 49.995.241,99 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 2.405.650 lei. 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, creând premisele necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea 

obiectivului european, al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică 

în situaţii de urgenţă. 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, prin reducerea timpului de intervenţie 

pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Stadiu: În precontractare. 
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IV.4. Proiecte aflate în evaluare 

1. Reabilitare şi modernizare DJ 710, DJ 715, DJ 712A, DJ 702B şi DJ 702 – Proiect Subcarpatica 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de 

intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.  

Valoare: 113.140.440 lei / 30.289.520 Euro 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurile şi serviciile, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

Obiectiv specific: Modernizarea şi reabilitarea a 53,316 km de drumuri judeţene. 

Stadiu: În urma analizei raportului de evaluare tehnică şi financiară de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, proiectul 

”Reabilitare şi modernizare DJ 710, DJ 715, DJ 712A, DJ 702B şi DJ 702 – Proiect Subcarpatica”, proiectul se află în rezervă. 

 

2. Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele   

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de 

intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.  

Valoare: 56.761.730 lei, din care cofinanţare 6.444.362 lei. 

Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii regionale în vederea sprijinirii unei dezvoltări durabile a zonei turistice din Muntii Bucegi, în 

cadrul regiunii Sud Muntenia. 

Obiectivul specific este relevant pentru Obiectivul specific al Axei 2 „Îmbunatăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”: „Îmbunătăţirea 

accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile” prin: 

1. Creşterea accesibilităţii zonei într-o perioadă de timp mult mai scurtă; 

2. Economii la costurile asociate cu timpul deplasării de 743,250 euro în primul an dupa implementarea proiectului; 

3. Economiile la costurile de operare a vehiculelor de 1,422,502 euro în primul an după implementarea proiectului; 

4. Protejarea mediului prin reducerea poluării mecanice şi cu gaze; 
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5. Atragerea de noi investiţii în zonă şi crearea de noi locuri de muncă. 

Stadiu: În rezervă. 

 

3. Modernizare spaţii existente şi extindere construcţie parter „Centru Social Găeşti” 

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

Valoare: 3.493.586,69 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 58.812,02 lei. 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti, jud. Dâmboviţa: Centrul de 

plasament pentru copii cu dizabilităţi, Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever şi Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi. 

Obiective specifice: Modernizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 din Complexul de servicii sociale Găeşti; 

1. Extinderea spaţiilor de la parterul Complexului de servicii sociale Găeşti cu sală de mese şi bucătărie, precum şi cu spălătorie, uscătorie şi călcătorie. 

2. Asigurarea dotărilor pentru implementarea de noi activităţi de recreere, de educaţie, integrare/reintegrare socială (ergoterapie, cromoterapie şi 

meloterapie), în cadrul a 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti. 

Stadiu: În evaluare. 

 

4. Centrul de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap 

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

Valoare: 3.498.848,05 lei din care contribuţia CJD în valoare de 58.991,56 lei.  

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa. 

Obiective specifice: 1. Executarea de lucrări de modernizare pentru trei clădiri: 

- clădirea principală (corpul 1),  având regim de înălţime subsol parţial, parter şi etaj; 
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- două clădiri anexă (corpurile 3 şi 4), care au numai parter.  

2. Executarea de lucrări de extindere pentru o clădire: clădirea principală (corpul 1), parter 

3. Asigurarea unor dotări pentru desfăşurarea activităţilor specifice fiecarui serviciu în cele 3 clădiri 

Stadiu: În evaluare. 

 

5. Modernizarea şi extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui  

Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

Valoare: 3.499.981 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 58.980,02 lei.  

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa 

Obiectivele specifice: 

1. Executarea de lucrări de modernizare pentru clădirea existentă: 

2. Executarea de lucrări de extindere pentru clădire cu un nou corp : P +2E 

3. Asigurarea unor dotări pentru desfăşurarea activităţilor specifice fiecarui serviciu în cele 2 corpuri de clădire 

Stadiu: În evaluare. 

 

 

6. Restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a mănăstirii Viforâta, modernizarea şi crearea infrastructurii şi 

utilităţilor conexe, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în parteneriat cu Mănăstirea Viforâta 

Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL DE 

INTERVENŢIE 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe  

Valoare: 9.260.191,40 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 364.637,59 lei. 
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Obiectiv general: valorificarea potenţialului turistic al Mânăstirii Viforâta, pe piaţa turistică naţională şi internaţională, prin restaurarea si introducerea 

acesteia în circuitul turistic, precum şi prin crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.  

Scop: Valorificarea la maxim potenţialul turistic al zonei - în general şi al mânăstirii – în special şi de a creea, - prin includerea şi a celorlalte monumente de 

factură religioasă din Municipiul Târgovişte şi din împrejurimi – un circuit turistic cultural - religios complex care să deschidă calea cunoaşterii acestor 

locuri pline de farmec.   

Stadiu: În evaluare. 

 

7. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din 

masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul d 

6e Intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor 

turistice 

Valoare: 6.486.823,33 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 109.179,58 lei. 

Obiectiv general: dezvoltarea durabila a zonei montane din judeţul Dambovita prin cresterea atractivitatii turistice a Pesterii Ialomitei. 

Obiective specifice:  -stimularea activitatii turistice a zonei 

. conservarea si protejarea mediului si a potentialului turistic al zonei 

Stadiu: În evaluare. 

8. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea rezervatiei de zimbri "Neagra" din judeţul 

Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 

5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivitaţii României ca destinaţie turistica 

Valoare: 969.800, 50 lei din care contribuţia proprie 16.314,10 lei.  
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Obiectiv general: Îmbunatatirea gradului de atractivitate a  regiunii, creşterea avantajelor competitive în sectoare cu valoare adaugată mare şi conţinut 

calitativ şi cognitiv ridicat, creând oportunităţi de creştere economică, regională şi locală şi contribuind la crearea de noi locuri de muncă, prin  promovarea 

patrimoniului natural al zonei, reprezentat în cazul acestui proiect, în mod specific, de rezervaţia de zimbrii Neagra – Bucşani şi de specia rară protejată prin 

intermediul acestei rezervaţii. 

Obiectivele specifice: 

• Promovare cu impact national a Rezervatiei de Zimbrii Neagra-Bucsani prin participarea cu stand de prezentare si materiale promotionale si 

publicitare in cadrul a doua editii ale Targului National de Turism si a unor evenimente locale (Zilele Cetatii Targosviste ( Targoviste, septembrie 2010); 

Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie Crizantema de Aur (Targoviste octombrie 2010);  Festivalul National de Muzica Folk „Targoviste” 

(februarie 2011); Festivalul National de Cultura si Literatura „Primavara Albastra” (Pucioasa, mai) ). 

• Promovarea Rezervaţiei de Zimbrii Neagra-Bucşani prin realizarea unei campanii media la nivel national (110 spoturi radio, 110 machete si anunturi 

in presa scrisa, 15 panouri outdoor);  

• Realizarea de materiale publicitare ce vor fi distribuite pentru a creşte gradul de vizibilitate cu privire la valoarea si perisabilitatea acestei specii 

(10.000 de brosuri, 45.000 de pliante);  

• Realizarea de materiale promoţionale (15.000 pixuri si 3.100 tricouri personalizate); 

• Realizarea unei pagini web cu Rezervaţia Neagra de Zimbri din Bucşani;  

• Creşterea numărului de vizitatori cu cel putin 15%, ai rezervaţiei de zimbrii Neagra – Bucşani;  

• Menţinerea locurilor de muncă existente, urmând ca pe viitor, o dată cu creşterea numărului de turişti, să se creeze noi locuri de muncă;  

• Creşterea notorietăţii în rândul publicului larg de turişti cu privire la patrimoniul reprezentat de aceasta specie rară şi la nevoia de a fi protejată;  

 Să crească semnificativ potenţialul rezervaţiei şi să se menţină ca una din cea mai valoroasa din ţară; 

     Promovarea rezervaţiei de zimbri pe piaţa naţională a turismului; 

Stadiu:  Se află în evaluare tehnico-financiară. 
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9. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea complexului de clădiri şi fortificaţii medievale Curtea 

Domnească din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila  şi promovarea turismului 

Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivitaţii României ca 

destinaţie turistica 

Valoare: 959,187.51 lei din care contribuţia proprie este în valoare de 16,135.58 lei. 

Obiectiv general: Îmbunatatirea gradului de atractivitate a regiunii, creşterea avantajelor competitive în sectoare cu valoare adaugată mare şi conţinut 

calitativ şi cognitiv ridicat, creând oportunităţi de creştere economică, regională şi locală şi contribuind la crearea de noi locuri de muncă, prin  promovarea 

patrimoniului cultural al zonei, reprezentat în cazul acestui proiect, în mod specific, de unul dintre cele mai importante ansambluri de arhitectură din Ţara 

Romanească, complexul de monumente ce alcătuiesc Curtea Domnească de la Târgovişte, o mare valoare istorică şi artistică. 

Obiective specifice: 

•     Promovare cu impact naţional a complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domneasca” prin participarea cu stand de prezentare si materiale 

promotionale şi publicitare in cadrul a doua editii ale Targului National de Turism şi a unor evenimente locale (Zilele Cetăţii Târgovişte (Târgovişte, 

septembrie); Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie Crizantema de Aur (Târgovişte octombrie);  Festivalul de Teatru „BABEL” (Târgovişte, 

iunie); Festivalul de Teatru „Păpuşile Vii” (Târgovişte, mai). 

• Promovarea complexului de clădiri şi fortificatii medievale „Curtea Domnească” prin realizarea unei campanii media la nivel naţional (150 spoturi 

radio, 150 machete şi anunţuri în presa scrisă, 5 panouri outdoor);  

• Realizarea de materiale publicitare ce vor fi distribuite pentru a creşte gradul de vizibilitate cu privire la valoarea patrimoniului cultural al orasului 

Târgovişte, reprezentat în acest caz de complexul „Curtea Domnească” (10.000 de broşuri, 45.000 de pliante);  

• Realizarea de materiale promotionale (15.000 pixuri şi 3.000 tricouri personalizate); 

• Realizarea unei pagini web a complexului de cladiri si fortificatii medievale „Curtea Domneasca”;  

• Creşterea numărului de vizitatori cu cel putin 15%, ai complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească”;  
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• Menţinerea locurilor de muncă existente, urmând ca pe viitor, odată cu creşterea numărului de turişti, să se creeze noi locuri de muncă;  

• Crearea unei imagini pozitive în rândul publicului larg de turişti cu privire la patrimoniul cultural reprezentat de aceast complex de clădiri şi 

fortificaţii medievale;  

•    Promovarea complexului de cladiri si fortificatii medievale „Curtea Domnească” pe piaţa naţională a turismului; 

Stadiu: În evaluare. 

 

10. Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 

ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţii 1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico - administrativ, Operaţiunea Strategii 

de dezvoltare locala. 

Valoare: 847.100,00 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 16.942,00 lei. 

Obiectiv general: dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor locale din judeţul Dâmboviţa.  

Obiective specifice: a dezvolta abilitatile personalului din administratia publica a judetului Dambovita in domeniul planificarii strategice prin training si 

transfer de expertiza in domeniul elaborarii strategiilor pentru dezvoltarea durabila, intocmirea si distribuirea unui ghid de intocmire si reactualizare a 

strategiilor, având ca rezultat elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a judetului Dambovita si a 5 strategii locale pentru uzul consiliilor locale. 

Stadiu: În evaluare. 

 

11. Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului 

Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivitaţii României ca 

destinaţie turistica 

Valoare: 974.989,00 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 16.942,00 lei. 
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Obiectiv general: Proiectul isi propune ca obiectiv promovarea potentialului turistic al judetului Dambovita, in prezent nevalorificat la justa valoare, 

răspunzand astfel in mod direct obiectivului Domeniului Major de intervenţie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in 

scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, de a institui un sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice romanesti. Pentru atingerea 

acestui obiectiv, se urmareste realizarea Dezvoltarii si consolidarii turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor turistice si a activitatilor de 

marketing specifice, iar activitatile proiectului sunt in deplina concordanta cu aceasta operatiune, prin indicatorii urmariti, respectiv de creare a bazei de date 

cu informatii turistice, editarea de materiale promotionale si distribuirea lor la targuri si expozitii nationale, promovarea prin emisiuni de televiziune si 

evenimente cu impact national, cresterea numarului de turisti si a locurilor de munca in domeniu. 

Stadiu: În evaluare. 

 

12. Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 

5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivitaţii României ca destinaţie turistică 

Valoare: 999.600,00 din care contribuţia CJD este în valoare de 16.800,00 lei. 

Obiectiv general: Dezvoltarea şi consolidarea turismului din judeţul Dâmboviţa, prin sprijinirea promovării  produselor specifice, în vederea dezvoltării 

durabile a turismului la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

Obiectivul specific îl constituie valorificarea potenţialului turistic local prin promovarea resurselor naturale, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca 

destinaţie turistică, a localităţilor dâmboviţene respectiv. 

Stadiu: În evaluare. 

 

13. Sistem de plată electronic pentru automatizarea serviciilor de impozite şi taxe locale către contribuabilii judeţului 

Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 
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Program: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru 

sectoarele privat si public, Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice ”, Operatiunea 1 „Sustinerea 

implementarii de solutii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 

Valoare: 6.436.894,45 lei din care contribuţia CJD este de 1.135.922,55 lei. 

Obiectiv general: reprezinta cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor prin mijloace elecronice cu asigurarea respectarii politicilor Uniunii Europene si 

ale legislatiei nationale in ceea ce priveste principiul dezvoltarii durabile si cel al egalitatii de sanse. Astfel, proiectul propus contribuie la realizarea 

obiectivului general al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv  cresterea productivitatiii intreprinderilor 

romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa 

atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii Uniunii Europene. 

Obiective specifice: - Creşterea numărului beneficiarilor unui sistem de gestionare electronică a serviciilor financiare din cadrul Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa şi a Autorităţilor Publice Locale din judeţ;  

- Creşterea numărului de Autorităţi Publice Locale care oferă servicii electronice cetăţenilor şi care interacţionează cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 

- Creşterea numărului de utilizatori online ai sistemului informatic de informare, consultare, şi plata electronică a taxelor şi impozitelor; Obiectiv 4: 

Formarea competenţelor aplicative ale personalului administrativ în vederea utilizării noului sistem informatic. 

Stadiu: În evaluare. 

 

14.  Aducţiune 7 Izvoare – Moroeni 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Sectorial, Creşterea Competitivătăţii Economice, Axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, 

în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul de intervenţie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi 

, Operaţiunea-Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor 

energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a 

biocombustibilului, a  resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie  

 Valoare: 2.501.383,6 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 385.150 lei. 



75 

 

Obiectiv general: crearea unei capacitati de producere a energiei electrice, compusa din 4 microhidrocentrale, prin valorificarea resurselor hidroenergetice 

ale bazinului raului Ialomita, si introducerea energiei electrice obtinute in sistemul SEN, in vederea acoperirii consumului propriu de energie electrica al 

institutiilor si autoritatilor pentru care Consiliul Judetean Dambovita suportă din bugetul propriu plata energiei electrice consumate. 

Obiective spefice: Construirea unui sistem de 4 microhidrocentrale cu o putere instalata de 1.640,07 kW;  

Acoperirea unui consum de energie electrica de 13.995 Mwh/an pentru consumul propriu din energia electrica produsa de sistemul de microhidrocentrale;  

Reducerea emisiilor poluante de CO2 produse de energia conventional cu o cantitate de 6199 tone CO2/an.  

Stadiu:  În evaluare. 

 

15.  Optimizarea structurii administrative şi dezvoltarea competenţelor funcţionarilor în vederea utilizării Sistemelor 

Integrate pentru Managementul Asistenţei Sociale 

 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor, 

Operaţiunea - Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare. 

Valoare: 1.199.922,00 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 23.998,44 lei. 

Obiectiv general: Întărirea capacităţii instituţionale şi eficacităţii serviciilor publice şi serviciilor sociale prin optimizarea structurii administrative destinate 

Asistenţei Sociale în Judeţul Dâmboviţa şi dezvoltarea competenţelor funcţionarilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 

în vederea utilizării Sistemelor Integrate pentru Managementul Asistentei Sociale. 

Scop: Sprijinirea continuării procesului de descentralizare a serviciilor sociale, pentru susţinerea dezvoltării unei administraţii publice mai eficace în 

domeniul asistenţei sociale, în beneficiul socio-economic al populaţiei judeţului Dâmboviţa. 

Stadiu: În evaluare. 

 

16.  Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 
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Program: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 

Valoare: 1.367.917,95 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 236.797,05 lei. 

Obiectiv general: Eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la nivelul instituţiilor judeţene cu responsabilităţi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă. 

Obiective specifice: Optimizarea procedurilor de comunicare interinstituţională  la nivelul instituţiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă;  

• Implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetăţenii de pe raza judeţului în situaţii de urgenţă; 

• Instruirea a 50 de funcţionari cu rol de decizie, precum şi membrii ai grupurilor de suport şi ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă privind managementul riscurilor şi al comunicării eficiente în situaţii de urgenţă;  Stadiu: În evaluare. 

17.  Îmbunătăţirea calităţii serviciilor descentralizate din cele trei sectoare prioritare prin perfecţionarea competenţelor 

funcţionarilor publici cu responsabilităţi din judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor, 

Operaţiunea - Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare 

Valoare: 1.195.045 lei din care contribuţia CJD este în valoare de 23.900,90 lei. 

Obiectiv general: Îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei serviciilor publice prioritare aflate în procesul de descentralizate prin dezvoltarea competenţelor 

administraţiei publice în judeţul Dâmboviţa. 

Obiectivul specific: Sprijinire a schimbărilor care decurg din procesul de descentralizare prin instruirea funcţionarilor publici din organismele responsabile 

de planificarea şi coordonarea iniţiativelor de descentralizare, funcţionari publici din administraţia locală precum şi funcţionari publici şi personal contractual 

ce activează în cele trei domenii prioritare, în judeţul Dâmboviţa, utilizând experienţa unei administraţii publice din UE cu mare expertiză în domeniu: 

Provincia Bergamo - Italia. 

Obiectivul este în concordanţă cu obiectivul Axei prioritare 2 - de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de către administraţia publică 

(centrală şi locală), precum şi cu obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenţie 2.1., care pune accent pe necesitatea procesului de descentralizare ce 

se reflectă prin importanţa deosebită acordată furnizării de servicii publice descentralizate în strategia de reformă a administraţiei publice. În cadrul acestui 
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domeniu de intervenţie, este acordată o atenţie deosebită proceselor de instruire şi asistenţă tehnică în sprijinul procesului de descentralizare la nivelul 

furnizării de servicii. 

Obiectivul proiectului este de asemenea în deplină concordanţă şi cu obiectivele generale ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa, implicat în mod direct în 

procesul de descentralizare. 

Scop: Perfecţionarea abilităţilor şi competenţelor funcţionarilor publici din organismele responsabile de planificarea şi coordonarea iniţiativelor de 

descentralizare, a funcţionarilor publici din administraţia locală şi personalului contractual ce activează în cele trei domenii prioritare (educaţie, sănătate, 

asistenţă socială) avute în vedere în strategia de descentralizare, prin identificarea nivelului de competenţă şi necesităţile de pregătire, prin participarea la 

programe de formare profesională specifică, prin oferirea de instrumente necesare precum ghid privind metodologia de descentralizare, schimbul de bune 

practici, vizită de studiu şi stagii practice la o administraţie locală dintr-o ţară a UE cu o experienţă recunoscută în descentralizarea serviciilor publice – 

Provincia Bergamo - Italia, întocmirea unei metodologii de transfer a rezultatelor proiectului către alte administraţii locale interesate. 

Stadiu: În evaluare. 

 

18. Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă 

a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1- Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului 

de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea - Module de pregătire în domenii ca achiziţiile 

publice, ECDL, limbi străine,  dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc. 

Valoare: 1.325.637,00 lei din care contribuţia CJD este de 156.007,00 lei.      

Obiectiv general: Îmbunătățirea durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa, prin furnizarea unor înalte standarde de 

cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici cu funcţii de conducere, în crearea imaginii unităţilor administrativ-teritoriale şi în medierea şi negocierea 

disputelor şi conflictelor în administraţia publică. 

Obiective specifice: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţiile locale în judeţul Dâmboviţa 

- dobândirea de către grupurile ţintă a unor noi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării propriei activităţi, conducând în 

mod firesc la servicii de o calitate superioară oferite comunităţilor locale 
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- realizarea unor ghiduri, rapoarte, curricule, care vor putea fi utilizate în pregătirea şi actualizarea cunoştinţelor pentru viitori angajaţi ai administraţiilor 

locale 

- realizarea unor contacte şi schimburi de experienţa între angajaţi ai administraţiilor locale de pe raza judeţului Dâmboviţa 

Stadiu: În evaluare. 

 

IV.5. Proiecte realizate din fonduri guvernamentale şi fonduri proprii 

1. Dezvoltarea infrastructurii din zona montană înaltă a Jud. Dâmboviţa 

Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Program: Bugetul de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi bugetul Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Valoare: 9.000.000 lei (MDRT) şi 2.470.000 lei (CJD) 

Obiectiv general: Creşterea reţelei de cabane şi refugii montane în masivele montane care nu beneficiază de adaposturi; Creşterea circulaţiei turistice din 

masivele montane  care nu beneficiază de structuri turistice cu funcţiuni de cazare; Reamenajarea şi construirea de refugii montane pentru asigurarea 

siguranţei şi primului ajutor în caz de accidente; Salvamont: sprijinirea dezvoltării reţelei Salvamont din România cu accent pe creşterea securităţii turiştilor; 

Amenajarea traseelor turistice montane pentru protejarea turiştilor; Iniţierea unui program complex de modernizare şi dezvoltare a reţelei de cabane cu 

precădere în masivele deficitare în astfel de structuri turistice,  de dezvoltare a dotărilor de agrement şi sporturi de iarnă, de modernizare şi amenajare a 

traseelor montane; se realizează astfel o ofertă competitivă, se asigura o dispersie corespunzatoare în aria montană benefică pentru siguranţa circulaţiei 

turistice; Construcţie platformă heliport. 

Obiective specifice: Obiectiv 1. Cabana Dichiu  

Obiectiv 2. Cabana Dudele 

Obiectiv 3. Cabana Podu cu Florile 

Obiectiv 4: Refugiu Bătrăna 

Obiectiv 5:  Sediul Salvamont Zănoaga 

Obiectiv 6: Camping Zănoaga 

Obiectiv 7: Trasee Turistice 

Obiectiv 8: Heliport Peştera 

Stadiu: În execuţie. 
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Numărul proiectelor în evaluare 
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ACTIVITATEA DE RELAŢII EXTERNE  ÎN PERIOADA IULIE 2008 – IULIE 2010 

 

 În perioada iulie 2008 – iulie 2010 Consiliul Judeţean Dâmboviţa a asigurat şi susţinut promovarea intereselor regionale, respectiv ale judeţului 

Dâmboviţa, în străinătate prin: crearea unei imagini pozitive a judeţului, asocierea cu instituţii, întărirea cooperării şi colaborării cu organismele Uniunii 

Europene, ca factori necesari şi favorizanţi în Uniunea Europeană, promovarea la diverse târguri de specialitate a proiectelor finalizate de instituţia Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa în scopul atragerii de investiţii străine pe teritoriul judeţului nostru .  

 De asemenea s-a asigurat legătura cu autorităţile publice locale atât din judeţul Dâmboviţa, cât şi din alte judeţe (în particular cu judeţele ce fac parte 

din Regiunea Sud Muntenia), cu compartimentele de specialitate din ministere şi organele centrale, instituţii ale Uniunii Europene, Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România. 

 Începând cu luna iunie 2010, a început activitatea de întocmire a documentaţiei necesare în vederea aderării judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa, la Camera de Comerţ şi Industrie România – Luxembourg. De asemenea s-a stabilit un contact în vederea construirii unei relaţii de 

colaborare cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, pentru atragerea investitorilor din Marea Britanie. 
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 În ceea ce priveşte parteneriatele internaţionale, s-au continuat relaţiile de cooperare cu provincia Bari (Italia) ca urmare a Protocolului de cooperare, 

parteneriat şi înţelegere dintre Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi provincia italiană, de asemenea s-a menţinut cooperarea dintre judeţul Dâmboviţa şi 

provinciile Hebei şi Nantong, Republica Populară Chineză, Districtul Santarem. 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa a promovat în această perioadă activitatea culturală prin organizarea şi participarea peste hotare a reprezentanţilor 

judeţului Dâmboviţa cu merite deosebite în diferite domenii. Dintre aceste activităţi amintim: participarea la Festivalul Internaţional de Film Etnografic din 

Leeds-Anglia, Ceremonia intitulată „Anul Internaţional al Astronomiei”, desfăşurată la Sediul UNESCO, din Paris-Franţa, festivalul „Crizantema de argint” 

din Chişinău-Republica Moldova, Cupa Europeană şi Campionatul European de Micromodelism din Belgrad-Serbia, pelerinajul organizat cu ocazia 

comemorării a 65 de ani de la victoria împotriva fascismului la Debrecen, Banska Bystrica şi Zvolen-Cehia. 

 Cea mai importantă activitate susţinută cu partenerii noştri străini a fost desfăşurată cu ocazia demarării activităţilor după finalizarea unor proiecte de 

infrastructură, şi amintim finalizarea lucrărilor la Parcul Industrial Priboiu, care au avut drept scop crearea unei zone industriale, pentru dezvoltarea unei 

infrastructuri de afaceri atractive în vederea îmbunătăţirii climatului economico-social şi de mediu, în vederea eliminării disparităţilor economice şi sociale 

ale zonei. Sprijinirea formării mediului de afaceri prefigurat prin finalizarea proiectului mai – sus menţionat constituie una dintre principalele preocupări ale 

instituţiei noastre. 

 În aceeaşi perioadă, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a organizat un seminar internaţional al ţărilor francofone, unde şi-au dat întâlnire reprezentanţi de 

pe mai multe continente.  

  

PROGRAMUL   ISPA 

În perioada iulie 2008 – iulie 2010 s-au continuat lucrările prin programul ISPA la proiectul denumit „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi 

depozitării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, beneficiar final fiind Consiliul Judeţean Dâmboviţa ca reprezentant al Asociaţiei „Reabilitarea 

colectării, transportului, tratării şi prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” din care fac parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliile locale 

ale municipiilor Târgovişte şi Moreni şi cele 87 de Consilii locale orăşeneşti şi comunale. 

Scopul proiectului este de a dezvolta infrastructura de mediu în vederea îmbunătăţirii, protejării şi menţinerii calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa şi 

include următoarele componente principale: 

 

1. Sortarea, colectarea şi transportul deşeurilor solide (construcţia/reabilitarea celor 508 puncte de pre-colectare a deşeurilor menajere, construcţia a 

65 de puncte de pre-colectare pentru deşeuri stradale, construcţia câte unei zone de depozitare a deşeurilor voluminoase în fiecare oraş, achiziţia a 

115.517 euro-pubele şi 4.550 euro-containere, achiziţia a 84 de containere de 10 m
3
 pentru deşeurile verzi din zonele rurale, achiziţionarea a 18 maşini 

de colectare a deşeurilor şi a 8 maşini pentru curăţarea carosabilului, achiziţia de 6 de tractoare cu remorci pentru zonele rurale greu accesibile, 

achiziţia de 2 camioane pentru transportarea containerelor de 10 m
3     

 

2. Centrul de management al deşeurilor (CMD) şi depozit ecologic la Aninoasa,  Târgovişte (depozitul, conceput pentru început cu o singură celulă 

de 2,29 hectare, staţie de sortare, staţie de compostare, achiziţie de echipament pentru depozit, staţie de tratare pentru epurarea levigatului şi a apei 
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uzate, camera de intrare prevăzută cu instalaţii de cântărire, clădire administrativă, atelier de întreţinere pentru echipamentul de depozit, magazie pentru 

echipamentul mobil, staţie de spălare, echipament de monitorizare şi de laborator, reţea de colectare a gazului, puţuri de observare, atelier de întreţinere 

şi parcare pentru camioanele care colectează deşeurile); 

3. Depozit ecologic în Titu (depozitul ecologic, conceput pentru început cu o singură celulă de 1,86 hectare, echipament pentru depozitul de deşeuri, 

staţie de tratare pentru epurarea levigatului şi a apei uzate, camera de intrare prevăzută cu instalaţie de cântărire, clădire administrativă, magazie pentru 

echipamentul mobil, staţie de spălare, echipament pentru monitorizare şi laborator, reţea de colectare a gazului, puţuri de observare, atelier de 

întreţinere pentru echipamentul de depozit,  parcare pentru camioanele care colectează deşeurile; 

4. Reabilitarea şi închiderea depozitelor existente şi a altor gropi de gunoi (se închid 6 depozite necontrolate urbane şi în jur de 83 gropi de gunoi 

rurale necontrolate); 

5. Asistenţă tehnică (verificarea şi investigarea terenului, întărirea capacităţii instituţionale în vederea pregătirii, implementării şi monitorizării 

proiectelor cu finanţare internaţională, realizarea strategiei pentru deşeuri menajere periculoase, a sistemului de management pentru mediu, strategiei 

pentru sortarea la sursă şi pentru conştientizarea publicului, întărirea capacităţii instituţionale pentru activitatea de prevenire a producerii de deşeuri şi a 

aplicării principiilor de management al deşeurilor incluzând separarea şi colectarea la sursă, proiectul de detaliu, dosarul de licitaţie pentru 

lucrări/echipamente, supervizarea lucrărilor, asistentă tehnică pentru punerea în practică a Parteneriatului Public Privat (PPP), pentru campania de 

publicitate. 

Măsuri legate de Parteneriatul Public Privat (PPP)  
În urma analizării celor mai relevante opţiuni de punere în aplicare a Parteneriatului Public Privat (PPP), inclusiv a aspectelor legale, Consiliul judeţean a 

ales opţiunea în care sunt propuse două contracte de concesiune, unul pentru colectarea şi transportul deşeurilor şi unul pentru operarea depozitului, ce se 

încredinţează unor operatori privaţi în urma unor licitaţii publice organizate cu respectarea principiilor transparenţei şi eficienţei, păstrându-şi drepturile şi 

obligaţiile de verificare a performanţelor operatorilor şi de stabilire a planului general de management al deşeurilor. Opţiunea aleasă a avut în vedere 

preferinţa pentru perioadele de concesiune mai scurte şi de aceea au fost prevăzuţi maximum 8 ani pentru activitatea de colectare şi maximum 15 ani pentru 

administrarea depozitului. Legislaţia românească în domeniul concesiunilor prevede plata unei taxe de concesiune, care va fi păstrată la un nivel relativ fix 

scăzut pentru menţinerea indicelui de suportabilitate a sistemului de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa la nivelul de  1 – 1
1/2

 % din venitul pe 

familie, fiind redusă necesitatea acordării de subvenţii.    

       

Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta infrastructura, cu referire la gospodărirea deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa. În mod special, acest proiect  protejează şi sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bucureşti şi 

asigură protecţia întregului judeţ împotriva poluării produse de sistemul necorespunzător existent. 

Proiectul  susţine, de asemenea, eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi 

depozitarea ecologică a deşeurilor în judeţ, crescând procentul populaţiei deservite până la 100%. 

Prin proiect se propune introducerea treptată a colectării selective a deşeurilor municipale în mediul urban în containere şi transportul acestora pentru 

valorificare la Centrul de management de la Aninoasa în vederea sortării, compostării şi depozitării deşeului ultim, nevalorificabil, în depozitul ecologic. 

  

DATE GENERALE 

 Investitia totala propusa este de 26.054. 000 euro si se finanteaza prin: 

-    75% fonduri ISPA           reprezentând  19.420.500 euro 

-    25% imprumut BEI         reprezentând    6.473.500 euro 

-  costuri neeligibile asigurate de Consiliul Judetean Dâmbovita reprezentand 160.000 euro 

 Principalii indicatori fizici : 



83 

 

 Indicatori fizici Număr 

Euro-pubele de 120 l  115 517 

Euro-containere de 1.1m
3
  4 550 

Puncte pre-colectare a deşeurilor menajere 508 

Puncte pre-colectare deşeuri stradale 65 

Zona de depozitare pentru  deşeuri voluminoase 6 

Containere de 10 mc pentru depozitarea deşeurilor verzi în mediul rural
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Camioane pentru transportul containerelor de 10 mc 2 

Maşini pentru curăţarea strazilor 8 

Maşini compactoare pentru transportul deşeurilor 18 

Cântare  2 

Staţii de sortare şi compostare 2 

Atelier de întreţinere 3 

Echipament mobil 2 

Staţie spălare 2 

Sistem de tratare a apelor uzate 2 

Clădire administrativă 2 

Echipament de laborator pentru monitorizare 2 

Suprafata celor 2 depozite ecologice (Aninoasa şi Titu) 19,5 ha 

Închidere depozite de deşeuri neconforme 6 

Închidere gropi de deşeuri necontrolate din mediul rural 83 

 

STADIUL CONTRACTELOR -  IULIE 2009 

 Asistenta tehnica – Jacobs Fichtner JV, a asigurat supervizarea lucrarilor de constructie, a predat  toate documentele pentru Contractul de  

Parteneriat Public Privat, a asigurat asistenta tehnica in implementarea proiectului. 

 

 Contractul  de  lucrări (Construirea celor doua depozite ecologice Aninoasa -cu statie de sortare si compostare- si Titu, Inchiderea si 

reabilitarea depozitelor existente si a gropilor de gunoi necontrolate ) executat de catre firma Alpine Bau GmbH  a continuat in tot acest 

timp,  realizând la sfârşitul perioadei un progres de 78%.  

 

Cele două celule noi din cadrul depozitelor ecologice de la Aninoasa şi Titu au fost realizate în procent de 100 %.  

A fost sistată depozitarea în toate depozitele neconforme orăşeneşti ( Aninoasa, Titu , Moreni, Pucioasa, Fieni, Gaesti) la 31 decembrie 2008. 

Au fost finalizate lucrările de închidere ale depozitului neconform din Aninoasa. 

În 16 iulie 2009 s-a sistat depozitarea deşeurilor menajere în toate spaţiile de depozitare rurale, spaţii care au fost închise/desfiinţate. 

Începând cu 16 iulie 2009 depozitarea deşeurilor menajere s-a făcut la cele 2 depozite ecologice de la Aninoasa si Titu . 

 

 Punctele de pre-colectare au fost realizate în paralel cu lucrările de la cele doua depozite  
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ecologice Aninoasa si Titu. Au fost întreprinse acţiuni de pregătire a amplasamentelor punctelor de pre-colectare din municipiile Târgovişte şi Moreni şi 

oraşele Fieni, Pucioasa, Găesti, Titu şi Răcari. 

Pentru toate punctele de pre-colectare au fost obţinute toate avizele prevăzute în certificatele de urbanism emise (gaze, electrica, romtelecom, apă, canalizare, 

termica, sănătate publică) cât şi autorizaţiile de construire. 

Au fost realizate la perioadă aproximativ 230 de puncte de pre-colectare. 

 

 Contractele de achizitie echipamente incheiate in data de 31ianuarie 2008 cu cele 3 firme castigatoare in urma unei licitatii internationale 

organizata de Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE, au fost finalizate,  astfel: 

o Lot 1:FARID Industrie SpA-Italia – au furnizat 18 camioane de colectare deseuri, 8 camioane de salubrizare stradale şi 2 vehicule de transport 

containere de 10mc.  

o Lot 2:Com.INT Spa – Italia – au furnizat 6 tractoare cu remorca pentru zonele rurale unde accesul este foarte greu. 

o Lot 3:Hellenic Environmental Systems Industry SA – Grecia – au furnizat 115.517 euro-pubele de 120 l, 4550 de euro- containere de 1,1 mc 

si 84 containere de 10mc. 

 

STADIUL CONTRACTELOR – IULIE 2010 

 Investitia totală  la această dată este de 29.467.593,44 euro şi se finanţează prin: 

-    65.97% fonduri ISPA           reprezentând  19.420.500,00 euro 

-    21.97% imprumut BEI         reprezentând    6.473.500,00 euro 

-    12.13% bugetul de stat         reprezentand    3.573.593,44 euro 

-  costuri neeligibile asigurate de Consiliul Judetean Dâmbovita reprezentand 160.000 euro 

 

 

 Asistenta tehnica – Jacobs Fichtner JV, a asigurat supervizarea lucrarilor de constructie, a pregatit campania de publicitate a proiectului 

  

 Contractul  de  lucrări (Construirea celor doua depozite ecologice Aninoasa -cu statie de sortare si compostare- si Titu, Inchiderea si 

reabilitarea depozitelor existente si a gropilor de gunoi necontrolate ) executat de catre firma Alpine Bau GmbH  a continuat in tot acest 

timp, realizând la sfârșitul perioadei un progres de 95 %.  

   

Au fost finalizate lucrările la clădirile administrative de la depozitele Aninoasa si Titu; 

Au fost finalizate lucrările la Staţiile de tratare de la depozitele Aninoasa si Titu; 

Au fost finalizate lucrările la garajele de la depozitele Aninoasa si Titu; 

Lucrările şi instalaţiile la Staţia de sortare de la depozitul Aninoasa au fost realizate în proporţie de 45% ; 

Lucrările şi instalaţiile la Staţia de compostare de la depozitul Aninoasa  au fost realizate în proporţie de 20%; 

Lucrările de închidere ale depozitelor neconforme din Titu, Moreni, Găesti, Fieni şi Pucioasa au fost realizate în proporţie 98% ; 

Au fost finalizate lucrările de închidere ale depozitelor neconforme rurale. 

 

 Punctele de pre-colectare 

În paralel cu lucrările de la cele două depozite ecologice Aninoasa şi Titu au fost întreprinse acţiuni de remediere a amplasamentelor punctelor de pre-

colectare din municipiul Targovişte, în proprţie de  70 %. 
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9 iunie 2010 – Lansarea Campaniei de publicitate a proiectului.  

 

În cadrul componentei de Parteneriat Public Privat au avut loc următoarele etape : 

   August 2009 – s-a primit de la Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Parteneriat Public Privat avizul favorabil pentru documentaţiile de 

atribuire aferente celor două contracte de delegare a gestiunii prin concesionarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor în judeţul Damboviţa, 

respectiv de depozitare, tratare şi valorificare  a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Damboviţa  

   Octombrie 2009 - publicarea anunţurilor pentru operatorul de colectare şi transport pe SEAP sub nr 89576/29.10.2009 şi în suplimentul JOUE la 

30.10.2009 sub nr. 2009/S 210-302089 şi  pentru operatorul de depozitare, tratare si valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase pe SEAP sub nr. 

89578/28.10.2009 şi în suplimentul JOUE în 29.10.2009 sub nr. 2009/S 209-300654. 

   Ianuarie 2010 – deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului avînd ca obiect  “Delegarea prin concesionare a gestiunii Serviciilor publice 

de colectare şi transport a deseurilor in judetul Dambovita” şi începertea procedurilor de licitaţie. 

   Februarie 2010 - deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului având ca obiect  “Delegarea prin concesionare a gestiunii Serviciilor de 

depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Damboviţa” şi începerea procedurilor de licitaţie. 

   Martie 2010 – semnarea contractului  de Delegare prin concesionare a gestiunii Serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor în judeţul 

Damboviţa cu S.C SUPERCOM S.A. 

   15 iunie 2010 – Data de începere a executării contractului  “Delegarea prin concesionare a gestiunii Serviciilor publice de colectare şi transport a 

deşeurilor în judeţul Damboviţa”. 
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EVOLUTIA PROIECTULUI - IULIE 2008 - IULIE 2009- IULIE 2010

sep.08
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apr.09
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transport a
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anunturilor pe

SEAP si in
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JOUE pentru
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colectare si

transport
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contractului  de

Delegare prin
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gestiunii

Serviciilor

publice de

colectare si

transport a

deseurilor in
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Dambovita cu
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Campaniei de

publicitate a

proiectului

Data de incepere
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contractului 

Delegarea prin

concesionare a
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