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29.11.2016 

PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” 

 

S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor executate în cadrul 
Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”. 

Pentru implementarea Proiectului, S.C. APA PROD S.A. Deva a obținut finanțare de la Uniunea Europeană 
din Fondul de Coeziune în valoare de 103,36 milioane de EURO (469.305.737 lei, fără TVA) în cadrul Programului 
Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013.  

 

Obiectivele asociate Proiectului sunt: 
 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife 

accesibile; 
 asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile 

în toate aglomerările umane; 
 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 
 îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor 

provenite din procesul de epurare și tratare a apei; 
 crearea de structuri inovatoare şi eficiente de 

management al apei; 
 conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire 

la evacuarea sigură a nămolului (transpusă de 
Ordinul Ministerului 344/16.08.2004), cu privire la 
protecţia de mediu a solurilor atunci când se 
utilizează în agricultură nămolul rezultat din 
epurarea apelor uzate. 

Proiectul a avut ca scop: 
 îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din județul Hunedoara, în aglomerările 

Deva, Hunedoara, Simeria, Hațeg, Călan și Brad cu localitățile aferente în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Directiva 98/83/CE 
referitoare la calitatea apei destinate consumului uman (transpusă în legislaţia naţională prin Legea 
nr. 458/2002, modificată prin Legea 311/2004) şi Directiva 91/271/CE referitoare la tratarea apei 
uzate urbane (transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005); 

 îmbunătățirea performanțelor companiei APA PROD S.A. Deva, pentru asigurarea viabilității 
financiare și operaționale a acesteia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și 
canalizare ale județului. 

Lucrările care au făcut obiectul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara” s-au executat în perioada februarie 2013 – noiembrie 2016, beneficiarul acestora fiind întreaga 
populaţie din aria de operare a S.C. APA PROD S.A. Deva. 

Conferința de presă cu ocazia finalizării lucrărilor a fost organizată de S.C. APA PROD S.A. Deva în data de 
28.11.2016. 
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