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                             COMUNICAT 

 

      

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA doreşte să vă informeze faptul că prin 
schimbarea sursei de apă care alimentează oraşul Pucioasa s-a obţinut o calitate a apei net 
superioară faţă de precedent, reducându-se în acelaşi timp şi costurile privind procesul de tratare a 

apei. 

Monitorizarea calităţii apei la intrarea în staţia Pucioasa pentru perioada 1-10 septembrie 

2020 (apa provenită din sursa -CHEMP IALOMITA 4  PUCIOASA), respectiv 1-10 septembrie 2019 (apa 

provenită din sursa - LAC ACUMULARE PUCIOASA), a arătat faptul că valorile parametrilor 

microbiologici au înregistrat o scădere semnificativa faţă de aceeaşi perioada a anului trecut. 

Astfel, pentru perioada 01.09.2020-10.09.2020: 

-valorile parametrului “Clostridium perfringens” au fost cuprinse  în intervalul 0-17 UFC/100ml, faţă 

de intervalul 10-260 UFC/100ml pentru aceeaşi perioadă a anului trecut; 

- valorile parametrului “Escherichia coli” au fost cuprinse  in intervalul 0-2 UFC/100ml, fata de 

intervalul 100-1700 UFC/100ml pentru aceeasi perioada a anului trecut; 

- valorile parametrului “Bacterii coliforme” au fost cuprinse  in intervalul 0-2 UFC/100ml, fata de 

intervalul 200-2700 UFC/100ml pentru aceeasi perioada a anului trecut; 

- valorile parametrului “Enterococi intestinali” au fost cuprinse  in intervalul 0-3 UFC/100ml, fata de 

intervalul 100-1200 UFC/100ml pentru aceeasi perioada a anului trecut; 

- valorile parametrului “Numar colonii la 37ºC” au fost cuprinse  in intervalul 3-18 UFC/1ml, fata de 

intervalul 800-3800 UFC/1ml pentru aceeasi perioada a anului trecut; 

- valorile parametrului “Numar colonii la 22ºC” au fost cuprinse  in intervalul 6-15 UFC/1ml, fata de 

intervalul 1400-4500 UFC/1ml pentru aceeasi perioada a anului trecut. 

De asemenea, valorile parametrului fizico-chimic “turbiditate” au fost cuprinse  in intervalul 
1,1-69,2 NTU, fata de intervalul 8,18-407 NTU pentru aceeasi perioada a anului trecut. 

Majoritatea locuitorilor beneficiază de acces la apă potabilă de calitate superioară. CATD 
dorește să se asigure că această calitate superioară va fi menţinută pe termen lung lucând zilnic 

dedicat pentru toţi clienţii săi! 
Ataşăm Buletine de analiză fizico-chimice / microbiologice pentru perioada 04.09.2020 – 

10.09.2020 şi pentru aceeaşi perioadă a anului precedent. 
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