
STADIUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 
 

EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ SI APĂ UZATĂ ÎN 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
 
Progresul fizic al Proiectului - 100% 
Progresul financiar al Proiectului - 100% 

 
Contracte de lucrări finalizate 
 
HD-CL1 Construirea şi reabilitarea aducţiunilor de apă brută, rezervoarelor şi 
staţiilor de pompare apă din Hunedoara, Haţeg şi Călan 
 
Data semnării contractului: 28.03.2014 
Data ordinului de începere a contractului: 05.05.2014 
Valoarea contractului: 21.016.425,71 lei (fara TVA) 
Data finalizării contractului: 17.02.2017 
Contractor: Asocierea formată din SC VIVA CONSTRUCT SRL în calitate de Lider al 
Asocierii ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA şi SC SERCOTRANS SRL 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 15.03.2017.  
Certificat de recepţie finală : emis la data de 29.03.2017 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
 
Hunedoara: 

 Reabilitare 1,265 km reţea de aducţiune apă brută; 

 Reabilitare 4 complexe de înmagazinare apă; 

 Construire 3 staţii de pompare a apei; 
Haţeg  

 Reabilitare 2 complexe de înmagazinare apă; 

 Construire 2 staţii de pompare a apei; 
Călan 

 Construire complex de înmagazinare apă potabilă; 

 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) în 
sistemele de distribuţie apă şi în sistemele de canalizare din Hunedoara, Haţeg, 
Călan. 

 

 
HD-CL2 Construirea şi reabilitarea captărilor de apă, staţiilor de tratare apă, 
rezervoarelor şi staţiilor de pompare apă din Deva, Simeria şi Brad; 
 
Data semnării contractului: 25.03.2013 
Data ordinului de începere a contractului: 08.05.2013 
Valoarea contractului: 29.256.494 lei, fără TVA 
Data finalizării contractului: 25.07.2017 
Contractor: S.C. TERMOGAZ COMPANY S.A. 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 28.07.2017 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 10.08.2017 
 
 



Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
Deva 

 Reabilitare 5 complexe de înmagazinare apă; 

 Construire 3 staţii de pompare apă 
potabilă; 

Simeria 

 Reabilitare 2 rezervoare înmagazinare 
apă; 

Brad 

 Reabilitare captare apă brută din sursa de suprafaţă Crişul Alb; 

 Construire staţie de tratare apă Crişcior; 

 Construire 5 staţii de pompare apă potabilă în Brad; 

 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) în 
sistemele dedistribuţie apă şi sistemele de canalizare din Deva, Simeria şi 
Brad. 

 

 
HD-CL3 Reabilitarea sistemelor de tratare şi transport pentru alimentarea cu 
apă a localităţilor din Haţeg, Călan, Simeria şi Deva; 
 
Data semnării contractului: 10.07.2013; 
Data ordinului de începere a contractului: 08.08.2013 
Valoarea contractului: 82.810.619,21 lei fără TVA 
Data finalizării contractului: 21.07.2017 
Contractor: Asocierea formată din SC VIVA CONSTRUCT SRL în calitate de Lider 
al 
Asocierii ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA şi SC SERCOTRANS SRL 
 
Procesul verbal de recepţie finală: emis la data de 07.08.2017 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 16.08.2017 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 

 Reabilitarea staţiei de tratare apă Sântămăria Orlea; 

 Reabilitarea reţelei de aducţiune Sântămăria Orlea-Deva pe o lungime de 
25,68 
km, pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Haţeg, Călan, Simeria, 
Deva 
şi localităţilor adiacente; 

 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) la 
nivel regional. 

 
 

HD-CL4 Construcţie staţie nouă de epurare a apelor uzate în Călan 
 
Data semnarii contractului: 05.02.2014 
Data ordinului de începere a contractului: 05.03.2014 
Valoarea contractului: 8.040.041,10 lei, fără TVA 
Data finalizării contractului: 04.10.2016 
Contractor: Asocierea S.C. ADISS S.A. şi S.C. TISOTI EXIM S.R.L. 
 
Certificatul de recepţie finală: emis la data de 28.10.2016 
Procesul verbal de recepţie finală: emis la data de 10.11.2016 
 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 



 Noua staţie, dimensionată pentru 7.400 locuitori echivalenţi, asigură 
epurarea mecano-biologică, la standarde europene, a apelor uzate menajere 
colectate de pe raza oraşului Călan şi localităţile adiacente. Staţia de epurare 
este prevăzută cu o linie de prelucrare a nămolului rezultat din proces şi este 
dotată cu sistem SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) 
la nivel local. 

 
 

HD-CL5 -Lot 1 Lucrări pentru reconstrucţia staţiilor de epurare Deva şi 
Hunedoara 
 
Data semnării contractului: 19.03.2012 
Data ordinului de începere a contractului: 05.04.2012 
Valoarea contractului: 90.360.025,41 lei, fără TVA 
Data finalizării contractului: 04.12.2014 
Contractor: Compania STRABAG AG Austria 
 
Certificatul de recepţie finală: emis la data de 30.12.2014 
Procesul verbal de recepţie finală: emis la data de 07.04.2015 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
Deva si Hunedoara 

 Noile staţii de epurare construite la Deva si Santuhalm , dimensionate pentru 
90.000 şi respectiv 95.000 locuitori echivalenţi, asigură epurarea mecano- 
biologică şi terţiară, la standarde europene, a apelor uzate menajere 
colectate de pe raza localităţilor Deva şi Hunedoara.Staţiile de epurare sunt 
prevăzute cu o linie de tratare a nămolului rezultatdin proces şi sunt dotate 
cu sistem SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) la nivel 
local. 

 
 

HD-CL5 -Lucrări pentru reconstrucţia staţiilor de epurare Deva şi Hunedoara –
Lot 2 - Construcţia platformelor de depozitare a nămolului provenit de la 
staţiile de epurare Deva şi Hunedoara. 
 
Data semnării contractului: 26.02.2013 
Data ordinului de începere a contractului: 09.04.2013 
Valoarea contractului: 3.748.744,48 lei, fără TVA 
Data finalizării contractului: 09.06.2015 
Contractor: S.C. EUROCONS EXPERT S.R.L. 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 01.09.2015 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 07.07.2015 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
Deva si Hunedoara 

 În incinta staţiilor de epurare construite la Deva şi Santuhalm a fost construită 
câte o platformă acoperită, cu suprafaţa de 2250 mp fiecare, pentru 
depozitarea temporară pe o perioadă de maxim 6 luni, a nămolului rezultat 
ca urmare a procesului de epurare a apelor uzate menajere colectate de pe 
raza municipiilor Deva şi Hunedoara. 

 
 
 

HD-CL6 Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de 
distribuţie şi a reţelei de canalizare din Brad  



 
Data semnării contractului: 26.03.2014 
Data ordinului de incepere a contractului: 28.05.2014 
Data finalizării contractului: 28.09.2018. 
Valoarea contractului: 52.570.396,33 lei, fără TVA 
Contractor: Asocierea formată din S.C. Trans Construct Import Export S.R.L. în 
calitate de Lider al asocierii şi S.C. Urbicon Team S.R.L 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 12.10.2018 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 12.10.2018. 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
Brad ' 

 Reabilitare 1,926 km reţea de aducţiune; 

 Reabilitare 7,659 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 17,905 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 34,231 km reţea de canalizare; 

 Construire 9 staţii pompare apă uzată;  
 
Crişcior 

 Reabilitare 2,839 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere3,312 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 7,594 km reţea de canalizare; 

 Construire 2 staţii pompare apă uzată;  
 
Bucureşci  

 Extindere 1,408 km reţea de canalizare; 

 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) în 
sistemul de distribuţie apă potabilă şi sistemul de colectare ape uzate din 
Brad, Crişcior şi Bucureşci. 

 
 

 

HD-CL7 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a reţelei de   
distribuţie si a reţelei de canalizare din Călan si Haţeg; 
 
 
Data semnării contractului: 09.12.2013 
Data ordinului de începere a contractului: 14.01.2014 
Data finalizării contractului: 10.07.2017 
Valoarea contractului: 33.577.044,44 lei, fără TVA 
Contractor: Asocierea S.C. PROSERV S.A. HUNEDOARA, S.C. RECOM SID S.A. HUNEDOARA, 
MICRO MEGA HD S.A. HUNEDOARA 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 14.07.2017 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 25.07.2017 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
 
Haţeg  

 Extindere 1,732 km reţea de aducţiune a apei; 

 Reabilitare 4,689 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 4,348 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 6,759 km reţea de canalizare; 

 Reabilitare 1,694 km reţea de canalizare; 



 Construire 3 staţii de pompare apă uzată; 
 
Călan 

 Reabilitare 4,692 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 3,485 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 6,703 km reţea de canalizare; 

 Reabilitare 6,138 km reţea de canalizare; 

 Construire 3 staţii de pompare apă uzată în Călan, Strei Săcel şi Ohaba Strei; 

 Reabilitare 1 staţie de pompare apă uzată în Strei Săcel; 

 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) în 
sistemul de distribuţie apă potabilă şi sistemul de colectare ape uzate din 
Călan şi Haţeg. 

 
 

 
HD-CL8 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a reţelei de 
distribuţie si a reţelei de canalizare din Hunedoara; 
j J / 

 
Data semnării contractului: 28.02.2014 
Data ordinului de începere a contractului: 23.04.2014 
Valoarea contractului: 24.279.745,02 lei, fără TVA 
Data finalizării contractului: 04.06.2017 
Contractor: Asocierea S.C. COMSID TEHNOSTEEL S.R.L. şi S.C. INSTALAŢII GEVIS S.R.L. 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 19.06.2017 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 26.06.2017 
 

Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări:  

 Reabilitare 1,204 km reţea de aducţiune; 

 Reabilitare 5,487 km reţea de distribuţie a apei; 

 Extindere 4,567 km reţea de distribuţie a apei; 

 Reabilitare 1,828 km reţea de canalizare; 

 Extindere 538 m colector de canalizare Hunedoara-Sântuhalm; 

 Extindere 11,128 km reţea de canalizare;  

 Construire 5 staţii de pompare apă uzată; 

 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) în 
sistemul de distribuţie apă potabilă şi sistemul de colectare ape uzate din 
Hunedoara. 

 

 
HD-CL9 Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelelor de  
distribuţie apa şi a reţelelor de canalizare in Deva si Simeria 
 
Data semnării contractului: 24.02.2014 
Data ordinului de începere a contractului: 14.03.2014 
Valoarea contractului: 42.451.258,55 lei fără TVA 
Data finalizării contractului: 12.07.2017 
Contractor: S.C. ACVATOT S.R.L. Bucureşti 
 
Proces verbal de recepţie finală: emis la data de 20.07.2017 
Certificat de recepţie finală: emis la data de 26.07.2017 
 
Beneficii obţinute în urma implementării contractului de lucrări: 
Deva 

 Reabilitare 0,123 km conductă de aducţiune; 



 Reabilitare 7,533 km reţea de distribuţie apă; 

 Extindere 9,214 km reţea de distribuţie; 

 Reabilitare 0,965 km reţea de canalizare; 

 Extindere 10,085 km reţea de canalizare; 

 Construire 5 staţii de pompare apă uzată; 

 Extindere 6,377 km colector de canalizare Hunedoara-Sântuhalm;  
 
Simeria 

 Reabilitare 3,822 km reţea de canalizare; 

 Extindere 1,584 km reţea de canalizare; 

 Construire 1 staţie de pompare apă uzată; 

 Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) în 
sistemul de distribuţie apă potabilă şi sistemul de colectare ape uzate din 
Deva şi Simeria. 

 
 

 
Contracte de servicii finalizate 
 
HD-SC1 Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului "Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara 
 
Data semnării contractului: 30.10.2013 
Data ordinului de începere a contractului: 18.11.2013 
Data finalizării contractului: 01.12.2016 
Valoarea contractului: 8.723.233,95 lei, fără TVA 
Prestator: Asocierea S.C. RAMBOLL South East Europe S.R.L. BUCURESTI 
 
Scopul acestui contract a fost acordarea de sprijin managerial, calificat şi eficient 
necesar Autorităţii Contractante pentru implementarea cu succes a Proiectului, în 
conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare. 
În cadrul Contractului de servicii a fost asigurată publicitatea Proiectului şi furnizarea 
de echipamente necesare operatorului regional pentru monitorizarea, operarea şi 
investigarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. 
 
 

HD-SC2 Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara 
 
Data semnării contractului: 17.09.2012 
Data ordinului de începere a contractului: 20.09.2012 
Data finalizarii Contractului: 30.06.2017 
Valoarea contractului: 11.806.740,00 lei, fără TVA 
Prestator: Asocierea formată din RAMBOLL S.E.E (fosta S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L.), în 
calitate de Lider al asocierii, SC AECOM INGINERIA SRL şi SC TPF CProject SRL 
 
În cadrul contractului au fost asigurate servicii de supervizare a lucrărilor executate la 
nivelul Proiectului, din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de 
implementare a contractelor de lucrări, în conformitate cu legile româneşti referitoare 
la „Calitatea în Construcţii". 
 
 

Servicii de audit pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara" 
 



Data semnării contractului: 07.04.2014 
Data finalizarii Contractului: 30.11.2016 
Valoarea contractului: 22.000 lei fără TVA 
Prestator: SC Eval Expert SRL Piteşti 
 
Obiectivul contractului a constat în asigurarea anuală a unui audit independent al 
Proiectului realizat de un auditor autorizat potrivit legislaţiei în vigoare din România. 

 
 
Contract de servicii aflat în derulare 
 

Servicii de audit pentru „Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Hunedoara" 
 
Data semnării contractului: 08.02.2017 
Termenul de finalizare a Contractului: 28.02.2019 
Valoarea contractului: 25 000 lei fără TVA 
Prestator: S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Deva 
 
Obiectivul contractului constă în servicii de auditare pentru proiectul „Fazarea 
Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Hunedoara". 
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