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Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea                    
și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013” 

S.C. APA PROD S.A. Deva a accesat 103,36 milioane de EURO (469.305.737 lei, fără TVA) pentru 
implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
judeţul Hunedoara”. 
 
Contractul de Finanțare al Proiectului a fost semnat în data de 19.02.2013. 
 
Fondurile alocate realizării investițiilor provin din următoarele surse: 
 Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în sumă de 85.486.875 EURO (388.136.057 lei, fără 
TVA), reprezentând cca. 82,70% din valoarea totală a Proiectului;  
 Bugetul de stat în sumă de 10.511.317 EURO (47.724.533 lei, fără TVA), reprezentând cca. 
10,17% din valoarea totală a Proiectului;  
 Bugetele locale ale Consiliului Județean Hunedoara și Consiliile Locale Deva, Hunedoara, 
Simeria, Călan, Hațeg, Brad, Crișcior, Bucureșci în sumă de 969.679 EURO (4.402.632 lei, fără 
TVA) reprezentând cca.0,94% din valoarea totală a Proiectului; 
 S.C. APA PROD S.A. DEVA în sumă de 6.396.607 EURO (29.042.515 lei, fără TVA) reprezentând 
cca.6,19% din valoarea totală a Proiectului.  
Pentru a asigura cofinanțarea investițiilor S.C. APA PROD S.A. Deva a obținut în anul 2014 un 
împrumut în valoare de 30.000.000 Lei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare. 

DATE DESPRE PROIECT 
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DATE DESPRE PROIECT 

Proiectul s-a derulat în județul Hunedoara în 6 aglomerări, după cum 
urmează: 
•Aglomerarea Deva (Deva, Archia, Sântuhalm); 

•Aglomerarea Hunedoara (Hunedoara, Hășdat); 

•Aglomerarea Brad (Brad, Crișcior, Bucureșci); 

•Aglomerarea Hațeg (Hațeg, Sântămăria Orlea);  

•Aglomerarea Călan (Călan Vechi, Călan Nou, Strei, Strei Sângeorgiu, Ohaba 
Strei, Strei Săcel); 

•Aglomerarea Simeria. 
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OBIECTIVUL PROIECTULUI  

Obiectivul Proiectului 
 

Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, inclusiv de 
tratare a apei în vederea potabilizării, precum și extinderea și reabilitarea 
sistemului de colectare și de epurare a apei uzate în aglomerările cuprinse 
în Proiect, în scopul îndeplinirii obligațiilor privind calitatea apei, obligații 
asumate de statul român prin Tratatul de Aderare la U.E.  
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Indicatori fizici conform Deciziei de Finanțare 

Descrierea Indicatorului de Proiect Unitate de măsură Valoarea ţintă   

ALIMENTARE CU APĂ 
Surse de apă reabilitate Nr. 1 

Conducte principale de apă noi și reabilitate km 32 

Rețea de distribuție apă extinsă și reabilitată km 76 

Stații tratare apă potabilă noi și reabilitate nr. 2 

Stații de pompare noi și reabilitate nr. 13 

Rezervoare noi și reabilitate nr. 14 

Stații de clorinare noi și reabilitate nr. 1 

Sistem SCADA nr. 6 
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Indicatori fizici conform Deciziei de Finanțare 

Descrierea Indicatorului de Proiect Unitate de măsură 
Valoarea obținută în 
urma implementării 

Proiectului  

EPURARE ȘI ELIMINAREA APEI UZATE 
Rețele de canalizare extinse km 88 

Rețele de canalizare reabilitate 
km 15 

Canal colector principal reabilitat 
km 0,6 

Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate nr. 29 

Stații de epurare a apelor uzate noi 
(95000 PE, 90000 PE,7400 PE) nr. 3 

Sistem SCADA nr. 6 
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STADIUL CONTRACTELOR DE LUCRĂRI DIN CADRUL PROIECTULUI 

 
 3 contracte finalizate: HD-CL 4, HD-CL 5 LOT 1, 
HD-CL 5 LOT 2; 
 6 contracte aflate în perioada de notificare a 
defectelor: HD-CL 1, HD-CL 2, HD-CL 3, HD-CL 7, 
HD-CL 8, HD-CL 9; 
 1 contract aflat în procedura de recepție la 
terminarea lucrărilor: HD-CL 6. 
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Contractele de lucrări 
 HD-CL1 - Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă 

din Hunedoara, Haţeg și Călan 
 HD-CL2 - Construirea şi reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă, rezervoarelor și stațiilor 

de pompare apă în Deva, Simeria și Brad 
 HD-CL3 – Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu apă a localităților Haţeg, 

Călan, Simeria şi Deva 
 HD-CL4 – Construcţie staţie nouă de epurare a apelor uzate în Călan 
 HD-CL5 - Lot 1 - Lucrări pentru reconstrucția staţiilor de epurare Deva şi Hunedoara 
 HD-CL5 - Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara; - Lot 2 –  Construcția 

platformelor de depozitare a nămolului provenit de la stațiile de epurare Deva și Hunedoara. 
 HD-CL6 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de 

canalizare din Brad 
 HD-CL7 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de 

canalizare din Călan și Hațeg 
 HD-CL8 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de 

canalizare din Hunedoara 
 HD-CL9 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelelor de distribuție și a rețelelor de 

canalizare în Deva și Simeria 
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Localizarea contractelor 
de lucrări 
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Contract de lucrări HD-CL1 

Denumire Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și 
stațiilor de pompare apă din Hunedoara, Haţeg și Călan 

Prestator Asocierea SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva (Lider), ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA Spania și SC SERCOTRANS SRL Deva  

Valoare estimată 23.107.071 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 22.847.478,21 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  28.03.2014 

Data finalizării lucrărilor 17.02.2016 

Stadiul contractului Perioada de notificare a defectelor  
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Contract de lucrări HD-CL1 
Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
 
Hunedoara 
• Reabilitare 1,141 km rețea de aducțiune apă brută; 
• Reabilitare 4 complexe de înmagazinare apă; 
• Construire 3 stații de pompare a apei; 
 
Hațeg 
• Reabilitare 2 complexe de înmagazinare apă; 
• Construire 2 stații de pompare a apei; 
 
Călan 
• Construire complex de înmagazinare apă potabilă; 
 
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în 
sistemele de distribuție apă și în sistemele de canalizare din Hunedoara, 
Hațeg, Călan. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL1 
Complex de înmagazinare apă Călan 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL1 

Complex de înmagazinare apă 
Sânpetru 

Stația de Pompare Viilor 
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Contract de lucrări HD-CL2 

Denumire Construirea şi reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă, 
rezervoarelor și stațiilor de pompare apă în Deva, Simeria și Brad 

Prestator S.C. TERMOGAZ COMPANY S.A. HATEG 

Valoare estimată 34.319.450 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 29.256.494,00 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  25.03.2013 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2015 

Stadiul contractului Perioada de notificare a defectelor 
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Contract de lucrări HD-CL2 
Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
 
Deva 
• Reabilitare 5 complexe de înmagazinare apă; 
• Construire 3 stații de pompare apă potabilă; 
 
Simeria 
• Reabilitare 2 rezervoare înmagazinare apă; 
 
Brad 
• Reabilitare captare apă brută din sursa de suprafață Crișul Alb; 
• Construire stație de tratare apă Crișcior; 
• Construire 5 stații de pompare apă potabilă în Brad; 
 
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în 
sistemele de distribuție apă și sistemele de canalizare din Deva, Simeria și Brad. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL2 

Stația de Tratare a Apei (STAP) Crișcior 

Galerie filtre 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL2 

Complex de înmagazinare Dealul 
Paiului 

Complex de înmagazinare Scoruș 
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Contract de lucrări HD-CL3 

Denumire Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu 
apă a localităților Haţeg, Călan, Simeria şi Deva  

Prestator Asocierea SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva (Lider), ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA Spania și SC SERCOTRANS SRL Deva 

Valoare estimată 99.415.970 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 83.481.632,82 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  10.07.2013 

Data finalizării lucrărilor 30.01.2016 

Stadiul contractului Perioada de notificare a defectelor 
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Contract de lucrări HD-CL3 

Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
 
• Reabilitarea stației de tratare apă Sântămăria Orlea; 

• Reabilitarea rețelei de aducțiune apă Sântămăria Orlea – Deva pe o lungime 
de 26 km, pentru alimentarea cu apă potabilă a orașelor Hațeg, Călan, Simeria, 
Deva și localităților adiacente; 

• Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la 
nivel regional.  
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL3 

Stația de tratare apă potabilă 
Sântămăria Orlea - Sala pompelor 

Stația de tratare apă potabilă 
Sântămăria Orlea 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL3 

Conducta aducțiune - montaj 
suprateran 

Dispecerat Regional 
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Contract de lucrări HD-CL4 

Denumire Construcţie staţie nouă de epurare a apelor uzate în Călan 

Prestator Asocierea SC ADISS SA Baia Mare (Lider) și SC TISOTI EXIM SRL Oradea 

Valoare estimată 9.712.233 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 8.699.298,52 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  05.02.2014 

Data finalizării lucrărilor 04.07.2015 

Stadiul contractului Contract finalizat la data de 04.10.2016 
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Contract de lucrări HD-CL4 

Obiectiv realizat în cadrul contractului: 
 
Noua stație, dimensionată pentru 7.400 locuitori echivalenți, asigură 
epurarea mecano-biologică, la standarde europene, a apelor uzate 
menajere colectate de pe raza orașului Călan și localitățile 
adiacente. Stația de epurare este prevăzută cu o linie de prelucrare 
a nămolului rezultat din proces și este dotată cu sistem SCADA 
(Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL4 

Stația de epurare a apelor uzate Călan 

Stația de epurare a apelor uzate Călan - 
stația de pompare nămol  
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL4 

Stația de epurare a apelor uzate Călan – 
pod deznisipator 

Stația de epurare a apelor uzate Călan – 
Instalație dezodorizare 
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Contract de lucrări HD-CL5 lot1 

Denumire Lucrări pentru reconstrucția staţiilor de epurare Deva şi Hunedoara 

Prestator STRABAG  AG  AUSTRIA 

Valoare estimată 101.840.073 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 95.138.524,10 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  19.03.2012 

Data finalizării lucrărilor 04.12.2013 

Stadiul contractului Contract finalizat la data de 04.12.2014 
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Contract de lucrări HD-CL5 lot1 

Obiectivele realizate în cadrul contractului: 

Noile stații de epurare, dimensionate pentru 90.000 și respectiv 
95.000 locuitori echivalenți, asigură epurarea mecano-biologică și 
terțiară, la standarde europene, a apelor uzate menajere colectate 
de pe raza localităților Deva și Hunedoara. Stațiile sunt prevăzute cu 
o linie de tratare a nămolului rezultat din proces și sunt dotate cu 
sistem SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la 
nivel local. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL5 lot1 

Stația de epurare apă uzată Deva 

Stația de epurare apă uzată Hunedoara 
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Contract de lucrări HD-CL5 lot2 

Denumire 
Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara; - 
Lot 2 –  Construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit 
de la stațiile de epurare Deva și Hunedoara 

Prestator S.C. EUROCONS EXPERT S.R.L. 

Valoare estimată 4.355.260 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 3.748.744,48 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  26.02.2013 

Data finalizării lucrărilor 09.06.2014 

Stadiul contractului Contract finalizat la data de 09.06.2015 
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Contract de lucrări HD-CL5 lot2 

Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
 
În incinta stațiilor de epurare Deva și Hunedoara a fost construită 
câte o platformă acoperită, cu suprafața 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 și Hunedoara. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL5 lot2 

SEAU Hunedoara - Hala de depozitare 
nămol  

SEAU Deva - Hala de depozitare nămol  
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Contract de lucrări HD-CL6 

Denumire Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de 
distribuție și a rețelei de canalizare din Brad 

Prestator Asocierea TRANS CONSTRUCT Import Export SRL (Lider) – Urbicon 
Team SRL 

Valoare estimată 61.810.623 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 58.782.986,45 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  26.03.2014 

Data finalizării lucrărilor 18.11.2016 

Stadiul contractului Procedura de recepție la terminarea lucrarilor 
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Contract de lucrări HD-CL6 
Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
Brad 
• Reabilitare 1,926 km rețea de aducțiune apă; 
• Reabilitare 7,672 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 18,066 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 34,462 km rețea de canalizare; 
• Construire 9 stații pompare apă uzată; 
 
Crișcior 
• Reabilitare 2,911 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 3,282 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 7,596 km rețea de canalizare; 
• Construire 2 stații pompare apă uzată; 
 
Bucureșci 
• Extindere 1,389 km rețea de canalizare; 
 
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de distribuție apă 
potabilă și sistemul de colectare ape uzate din Brad, Crișcior și Bucureșci. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL6 

Supratraversare DN74 
 Zona Pârâu Luncoi - Brad 

Crișcior – SPAU 7 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL6 

Montaj estacadă supratraversare 
 rîu Crișul Alb 

Montaj conductă canalizare colector principal  
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Contract de lucrări HD-CL7 

Denumire Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de 
distribuție și a rețelei de canalizare din Călan și Hațeg 

Prestator Asocierea S.C. PROSERV S.A. (Lider) - S.C. MICRO MEGA HD S.A. - S.C. 
RECOM SID S.A. 

Valoare estimată 36.705.160 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 36.465.655,15 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  09.12.2013 

Data finalizării lucrărilor 23.12.2015 

Stadiul contractului Perioada de notificare a defectelor 
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Contract de lucrări HD-CL7 
Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
Hațeg 
• Extindere 1,732 km rețea de aducțiune apă; 
• Reabilitare 4,734 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 4,464 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 6,385 km rețea de canalizare; 
• Reabilitare 1,299 km rețea de canalizare; 
• Construire 3 staţii de pompare apă uzată; 
 
Călan 
• Reabilitare 4,528 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 3,451 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 6,646 km rețea de canalizare; 
• Reabilitare 5,442 km rețea de canalizare; 
• Construire 3 staţii de pompare apă uzată în Călan, Strei Săcel și Ohaba Strei; 
• Reabilitare 1 staţie de pompare apă uzată în Strei Săcel; 
 
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de 
distribuție apă potabilă și sistemul de colectare ape uzate din Călan și Hațeg. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL7 

Stație de pompare apă uzată 
   

Rețea de distribuție 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL7 

Nod SCADA Călan 
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Contract de lucrări HD-CL8 

Denumire Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de 
distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara 

Prestator Asocierea S.C . COMSID TEHNOSTEEL S.R.L. (Lider)-S.C. INSTALATII 
GEVIS S.R.L. 

Valoare estimată 29.247.991 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 26.431.994,51 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  28.02.2014 

Data finalizării lucrărilor 29.12.2015 

Stadiul contractului Perioda de notificare a defectelor 
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Contract de lucrări HD-CL8 
Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
 
• Reabilitare 1,204 km rețea de aducțiune apă; 
• Reabilitare 5,460 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 4,564 km rețea de distribuție apă; 
• Reabilitare 1,828 km rețea de canalizare; 
• Extindere 538 m colector de canalizare Hunedoara-Sântuhalm; 
• Extindere 11,109 km rețea de canalizare; 
• Construire 5 stații de pompare apă uzată; 
• Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) 
în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare ape uzate din 
Hunedoara. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL8 

Colector Hunedoara-Santuhalm Hunedoara – SPAU 2 G. Bethlem  
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL8 

Instalație hidraulică nod SCADA Stație de pompare apă uzată 
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Contract de lucrări HD-CL9 

Denumire Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelelor de 
distribuție și a rețelelor de canalizare în Deva și Simeria 

Prestator SC ACVATOT SRL 

Valoare estimată 45.585.056 lei (fără TVA) 

Valoare contractată 44.393.335,93 lei (fără TVA) 

Data de semnare a 
contractului  24.02.2014 

Data finalizării lucrărilor 31.03.2016 

Stadiul contractului Perioada de notificare a defectelor 
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Contract de lucrări HD-CL9 
Obiectivele realizate în cadrul contractului: 
Deva 
• Reabilitare 0,118 km conductă de aducțiune apă; 
• Reabilitare 7,299 km rețea de distribuție apă; 
• Extindere 9,205 km rețea de distribuție apă; 
• Reabilitare 0,856 km rețea de canalizare; 
• Extindere 9,934 km rețea de canalizare; 
• Construire 5 stații de pompare apă uzată; 
• Extindere 6,455 km colector de canalizare Hunedoara - Sântuhalm; 
 
Simeria 
• Reabilitare 3,860 km rețea de canalizare; 
• Extindere 1,580 km rețea de canalizare; 
• Construire 1 stație de pompare apă uzată; 
 
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de 
distribuție apă potabilă și sistemul de colectare ape uzate din Deva și Simeria. 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL9 

Deva – str. Progresului, conducta canalizare  

Construcție cămin de vane - Nod 
SCADA nr. 3 
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FOTO - Contract de lucrări HD-CL9 

Sântuhalm - subtraversare colector de 
canalizare 

Sântuhalm - SPAU 4 
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IMPLEMENTAREA CU SUCCES A PROIECTULUI 

• Implementarea cu succes a  investițiilor în 
sectorul de apă și canalizare realizate în cadrul 
Proiectului a fost posibilă datorită implicării 
tuturor factorilor cheie și anume: 
S.C. APA PROD S.A. Deva; 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Prest Hunedoara formată din Consiliul Județean 
Hunedoara, Primăriile: Deva, Hunedoara, Simeria, 
Brad, Călan, Hațeg, Crișcior și Bucureșci în 
calitate de Beneficiari Locali; 
Ministerul Fondurilor Europene în calitate de 
Autoritate de Management. 
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• Locuitorii județului Hunedoara  
beneficiază de apă potabilă de 
calitate superioară, care îndeplinește 
standardele de conformitate ale 
României și ale UE. 

• Maximizarea numărului de locuitori 
racordați la sistemul de alimentare cu 
apă potabilă. 

• Creșterea gradului de colectare a 
apelor uzate din zona Proiectului. 

• Creșterea fiabilității sistemelor de apă 
și canalizare. 

BENEFICIILE PROIECTULUI 
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PROVOCĂRI PENTRU VIITOR … 

 

 S.C. APA PROD S.A. Deva  a semnat în data de 08.11.2016 Contractul de 
Finanțare pentru “Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Hunedoara” care asigură sursa de finanțare 
necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale față de Antreprenori până în 
februarie 2018. 

 În perioada imediat următoare va fi semnat contractul de servicii „Asistenţă 
tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în județul Hunedoara în perioada 2014-2020” . 
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PROVOCĂRI PENTRU VIITOR … 

Mobilizarea 
și utilizarea 
eficientă a 

tuturor 
resurselor 
existente 

 

Viziune comună 
asupra viitorului 

Societatea 
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Afaceri 

Autorități  
Publice 

 

Participarea 
tuturor 
părților 
implicate 
relevante 

 

Conducere la 
nivel înalt / 
Factori 
calificați 

 

Parteneriate 
extinse 

 
Schimb de 
bune 
practici 
între 
Operatorii 
Regional  
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Mulțumim pentru 
atenție! 
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