
                COMUNICAT DE PRESĂ 

 
referitor la certificarea ISO în sistem triplu integrat: 

calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională 

de către SRAC  a  Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA 

 

În data de 5 octombrie 2010, S.C. Compania de Apă Targovişte - Dâmboviţa  SA 

a primit recertificarea sistemului de management al calităţii , dar şi certificarea 

sistemului de management de mediu şi a sistemului de management al sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale. Festivitatea de înmânare a certificatelor a avut loc în Sala 

Florentină a Primăriei Municipiului Târgovişte,  în prezenţa viceprimarului Municipiului 

Târgovişte, Paul Briceag şi a reprezentanţilor Societăţii Române de Asigurare a Calităţii 

(SRAC), respectiv Daniel Lolea - director economic şi Andrei Râmniceanu - auditor şef. 

      Din partea Companiei de Apă au fost prezenţi  ing. Radu Vasilescu, directorul 

companiei, directorii executivi şi şefii de servicii implicaţi în obţinerea recunoaşterii 

calităţii serviciilor de apă si canalizare. 
  

Directorul General, ing. Radu Vasilescu a precizat că  S.C. Compania de Apă 

Târgovişte - Dâmboviţa SA este operator regional şi a început implementarea celui mai 

mare proiect pe care judeţul Dâmbovita l-a avut vreodată, finanţat prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu, respectiv extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi 

canalizare, în valoare de 140 de milioane de euro.  

Procesul de certificare a Companiei de Apă Targovişte - Dâmboviţa SA,  atât în 

domeniul calităţii cât şi în domeniul sănătăţii, securităţii ocupaţionale şi al mediului,      

a fost un proces îndelungat la care au participat toţi lucrătorii companiei.  Implementarea 

acestui sistem triplu integrat are ca finalitate performanţa necesară furnizării de servicii 

de cea mai bună calitate clienţilor companiei.  

Viceprimarul Paul Briceag a felicitat conducerea instituţiei pentru obţinerea 

acestor certificate şi a subliniat că este placută postura de acţionar într-o societate care 

obţine rezultate bune, Compania de Apă Targovişte - Dâmboviţa  SA  bucurându-se în 

continuare de sprijinul acţionarului majoritar, Consiliul Local Municipal, în toate 

proiectele pe care le va întreprinde.  

Andrei Râmniceanu,  membru al echipei  desemnata de SRAC pentru auditarea 

sistemelor de management integrat la Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, 

a  felicitat colectivul companiei pentru rezultatele obţinute în acest domeniu, 

cunoscându-se că măsura fiecărei certificări o dă adaptarea la cerinţele standardului 

precum şi identificarea unor neconformităţi. Din punct de vedere al respectării cerinţelor 

sistemului de management al calităţii, nu au fost neconformităţi, semn că experienţa in 

funcţionarea acestui sistem îşi spune cuvântul. 



În incheierea evenimentului, Directorul Economic al SRAC, Daniel Lolea, a 

înmanat Directorului  General, Radu Vasilescu, cele trei certificate pentru recertificarea 

sistemului de management al calităţii şi pentru certificarea celorlalte două sisteme - 

management de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupationale, precum si cele trei 

certificate IQNET, care reprezintă o recunoaştere internaţională în domeniul calităţii. 

 


