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             15.05.2020 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Având în vedere faptul că joi, 14.05.2020, a fost ridicata Starea de Urgenţă iar Comitetul National 

pentru Situatii de Urgenta a declarat ca incepand cu data de 15.05.2020 pe teritoriul Romaniei se va 

institui Starea de Alerta, cu noi măsuri necesare pentru a apăra viaţa şi sănătatea tuturor cetăţenilor, 

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA, cu sediul în Bd. I. C. Bratianu, nr.50, Târgovişte, vă 

informează că începând cu data de 18.05.2020 programul de lucru direct cu publicul revine la normal,  cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi a următoarelor măsuri ce se impun: 

- In sediul Companiei de Apă vor intra maximum 2 persoane simultan, acestea vor purta mască de 

protecţie şi vor respecta cu stricteţe toate măsurile ce se impun împotriva răspândirii COVID-19; 

- Personalul de pază va înregistra într-un registru datele de identificare ale persoanelor cărora li se 

permite accesul în incintă; 

- La intrarea în instituţie va fi obligatorie măsurarea temperaturii tuturor persoanelor; 

- Toate persoanele care vor intra în instituţie vor fi îndrumate şi conduse în cadrul compartimentului 

unde doresc să se adreseze în vederea soluţionării problemelor; 

- Intrarea nu va fi permisă persoanelor dacă:  

-acestea au intrat în contact cu persoane infectate sau suspecte de a fi infectate cu 

COVID-19; 

-tușesc, le curge nasul sau prezintă alte simptome specifice infecțiilor respiratorii. 

Pentru informaţii necesare, vă stam in continuare la dispozitie prin următoarele căi de 

comunicare: 

 Telefonic:  

-0800800168 (gratuit)  

-0245/631824 

-0245/614403 

-0736600299 

 Prin e-mail: 

-secretariat@catd.ro 

mailto:secretariat@catd.ro
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 Site-ul oficial www.catd.ro 

 Pagina oficială de facebook a CATD: Compania de Apa Targoviste Dambovita 

 Pentru Centrul Târgovişte - Telefonic: 0245213971 / 0729106549 / 0723526601 sau e-mail : 

clienti.targoviste@catd.ro, fax Sediu Targoviste: 0245 611 774; 

 Pentru Centrul Pucioasa - Telefonic: 0720045883 sau e-mail : clienti.pucioasa@catd.ro; 

 Pentru Centrul Fieni - Telefonic: 0345131023 sau e-mail : clienti.fieni@catd.ro;  

 Pentru Centrul Gaesti - Telefonic: 0728842634 / 0728843547 sau e-mail: 

clienti.gaesti@catd.ro;  

 Pentru Centrul Moreni - Telefonic: 0732015943 sau e-mail: clienti.moreni@catd.ro; 

 Pentru Centrul Titu - Telefonic: 0245652236 sau e-mail : clienti.titu@catd.ro. 
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